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Grecki kapłan:           
,,TO HAŃBA !                    
Od 2000 lat 
czegoś takiego 
nie było !" 
https://www.youtube.com/4
1c4fdf3-3684-4196-9b3e-
109fd6a5dcbf 
 
 
 

 
 

Konkurs 

                                                  
 
 
 
 
                       Konkurs 

Święty Jan 
Paweł II na 
ścieżkach 
Gorców:  

 Konkurs 

 

https://www.youtube.com/41c4fdf3-3684-4196-9b3e-109fd6a5dcbf
https://www.youtube.com/41c4fdf3-3684-4196-9b3e-109fd6a5dcbf
https://www.youtube.com/41c4fdf3-3684-4196-9b3e-109fd6a5dcbf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Konkurs.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Konkurs.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/Konkurs.pdf


LITURGIA NA NIEDZIELĘ

 
 

Trzecia Niedziela Wielkanocna 
 
Pierwsze czytanie: 
Dz 3, 13-15. 17-19 
Psalm responsoryjny: 
Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b) 

Drugie czytanie: 
1 J 2, 1-5 
Werset przed Ewangelią: 
Łk 24, 32 
Ewangelia: 
Łk 24, 35-48 

św. Laserian, św. Galdinus, św. Idesbald, św. Apolloniusz, i święci Eleutheriusz i Anthia. 
 

PIERWSZE CZYTANIE 
Dz 3, 13-15. 17-19 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Piotr powiedział do ludu:  
«Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. 
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, 
że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone». 

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b) 
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie 
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, * 
który wymierzasz mi sprawiedliwość. 
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, * 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. 
 
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego, * 
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał. 
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, * 
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. 
 

DRUGIE CZYTANIE 

1 J 2, 1-5 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 
Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą 
przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 
Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 
Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

 

WERSET PRZED EWANGELIĄ (ALLELUJA) 
 
Łk 24, 32 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, 
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 

EWANGELIA 
Łk 24, 35-48 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie 
na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. 
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, 
u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. 
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 

 

My jesteśmy świadkami   Artur Stopka    

Mesjasz będzie cierpiał dla odpuszczenia grzechów   Jan Hojnowski    

Czy Jezus jest dla nas obecny?   Andre Seve    

Świadkowie Zmartwychwstania   Kazimierz Górny    

Pokój wam!    o. Paweł   
 

https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-1.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-1.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-1.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-3.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-3.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-3.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-7.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/H/HN/2/3wielkanoc-7.html


18 KWIETNIA 2021 

Św. Laserian z Leighlin 

Święty biskup i wyznawca (ok.566-ok.638). 

Święty przyszedł na świat w Irlandii, jako syn Cairela i Blithy. Już jako chłopiec został oddany na naukę do opata św. Mury (Murina) z klasztoru Othan Mor 

(obecnie Fahan). Po osiągnięciu dojrzałości osiedlił się na wyspie nazywanej do dziś Holy Island, niedaleko wyspy Aran. Tam jako pustelnik przeżył w 

niewielkiej grocie kilka lat, do czasu gdy wyruszył z pielgrzymką do Rzymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holy Island 

Obecnie wyspa jest siedzibą tybetańskich buddystów 

 

Dokładnie nie wiadomo ile czasu tam spędził, ale większość wczesnych źródeł podaje iż cztery lata. Podczas pobytu w Wiecznym Mieście został wyświęcony 

na księdza przez papieża św. Grzegorza Wielkiego. Postanowił wrócić do Irlandii, aby krzewić wiarę na wyspie. 

 

W prowincji Leinster nad rzeką Barrow, w miejscu nazwanym Lethglenn (późniejsze Old Leighlin), założył klasztor, do którego w krótkim czasie zaczęli 

napływać mężczyźni pragnący poświęcić się Panu Bogu. O wielkości i randze klasztoru świadczą prace archeologiczne przeprowadzone w latach 2001-2002, 

w czasie których odkryto, iż teren klasztorny obejmował aż 44 budynki z okresu pomiędzy V a XV wiekiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra św. Laseriana w Old Leighlin, ok. 1780 r. i obecnie 

Pod koniec życia św. Laserian otrzymał z rąk papieża Honoriusz paliusz biskupi, a siedzibą nowo                                                                                                

mianowanego dostojnika zostało Old Leighlin. Tu też biskup zwołał synod w 630 roku na którym                                                                                                                   

ustalono, że Kościół irlandzki powinien przyjąć ustalanie daty obchodów Wielkanocy, tak jak to                                                                                                       

czyni papież, a z nim cały katolicki świat. Św. Laserian zmarł ok. roku 638. Miejsce jego pochówku                                                                                                                       

nie jest znane. Niektóre źródła wskazują na katedrę w Old Leighlin, inne na teren w pobliżu                                                                                                                            

kamiennego krzyża nieopodal katedry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
               Źródło św. Laseriana w Old Leighlin, z tyłu kamienny krzyż w pobliżu którego miał zostać pochowany. 

 

 

 

 

 

 

http://martyrologium.blogspot.com/2015/04/sw-laserian-z-leighlin.html


Św. Galdin 
Był 18 kwietnia 1176 roku. Kościół katedralny w Mediolanie szczelnie 
wypełniały tłumy wiernych, a z ambony głosił do nich homilię jak 
zwykle on. On czyli dzisiejszy patron i tamtejszy biskup w jednej 
osobie. Tego jednak dnia jego słowa miały w sposób szczególny 
zapaść w pamięć słuchaczy. 

  
Św. Galdinbrewiarz.pl 

Był 18 kwietnia 1176 roku. Kościół katedralny w Mediolanie szczelnie wypełniały tłumy wiernych, a z ambony głosił do nich homilię jak 

zwykle on. On czyli dzisiejszy patron i tamtejszy biskup w jednej osobie. Tego jednak dnia jego słowa miały w sposób szczególny 

zapaść w pamięć słuchaczy. Oto bowiem ten, który jako pasterz diecezji organizował pomoc dla bezdomnych, zakładał schroniska i 

fundował przytułki-szpitale; ten, który potrafił angażować do tego dzieła bogate osoby świeckie; w końcu ten, który wydał walkę herezji 

katarskiej; oto ten sam człowiek dosłownie umierał na oczach swoich diecezjan ze Słowem Bożym na ustach. Tak jak żył, tak też 

odchodził. Zdecydowanie i bezkompromisowo. A czasy, w których przyszło mu żyć nie należały do spokojnych. Włoskie księstwa 

trawiła właśnie wojna pomiędzy zwolennikami papieża i cesarza. W końcu Fryderyk I Barbarossa, najechał Rzym i zmusił papieża, 

Aleksandra III, do ucieczki ustanawiając na jego miejsce antypapieża Wiktora IV. Razem z prawowitym następcą św. Piotra na 

wygnanie udał się również i nasz dzisiejszy patron. Gdy po trzech latach możliwy stał się w końcu powrót papieża Aleksandra III do 

Wiecznego Miasta, powrócił z nim razem również wspominany dzisiaj biskup Mediolanu. Powrócił i został nawet obdarzony godnością 

kardynalską za swoją niezłomna wierność Głowie Kościoła. Zresztą także i mieszkańcy Mediolanu zgotowali mu triumfalne powitanie – 

nie był im przecież nieznany, przez całe lata piastował bowiem urząd kanclerza swojego poprzednika w tym mieście biskupa Uberta. 

Dzisiejszy patron powracał jednak do miasta zrujnowanego wojną, w którym teraz trzeba się było zabrać nie tyle do świętowania, co do 

odbudowy. I tak też się stało, a on sam przeszedł do historii jako godny następca św. Ambrożego i wielki poprzednik św. Karola 

Boromeusza. Dlatego też jego relikwie umieszczono w katedrze mediolańskiej na najbardziej eksponowanym miejscu - w głównym 

ołtarzu. Czyje relikwie tam znajdziemy? Św. Galdina. 

 

Posłuchaj - Audio Player - https://www.radioem.pl/doc/5484143.Sw-Galdin 

 

 

relikwiarz 

A ntv - Praca własna 

Saint Galdino della Sala, 
Archbishop of Milan 1166–
1176. Altar of Mary in the Left 
Transept of the Cathedral of 
Milan. 

 

 

https://www.radioem.pl/doc/5484143.Sw-Galdin
https://www.radioem.pl/doc/5484143.Sw-Galdin
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A_ntv
https://en.wikipedia.org/wiki/Galdino_della_Sala
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Milan
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Milan


18 KWIETNIA 2021 

Św. Idesbald 

. 

Święty opat i wyznawca (ok. 1100-1167). 

 

 

 

 

 

 

 

 Grawiura z "Zakonu z Citeaux w Belgii", 1926r. 

Wywodził się ze szlachetnego rodu Van der Gracht, był dworzaninem i giermkiem księcia Flandrii. W 1135 roku został kanonikiem w Veurne. Wykształcony, 

majętny i wpływowy Idesbald zrzeka się - podobnie jak wcześniej jego ojciec - wszelkich tytułów, rozdaje cały swój majątek i w 1150 roku zostaje mnichem 

w cysterskim opactwie Matki Bożej na Wydmach (Ten Duinen). Jego kierownikiem duchowym był uczeń św. Bernarda, Robert z Brugii. To na jego prośbę 

skromny i pokorny mnich zgadza się zostać chórmistrzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruiny opactwa Ten Duinen        Opactwo Ten Duinen przed 1580r. 

W 1155 roku jednogłośnie wybrano św. Idebalda trzecim opatem. 

Zmarł 18 kwietnia 1167 roku, pochowano go w kościele opactwa w ołowianej trumnie. Krótko po śmierci nad jego grobem miały miejsce liczne cuda. 

W 1577 roku protestanccy Gezowie splądrowali opactwo, mnisi ukryli tymczasowo relikwie na farmie, obawiając się ich zbezczeszczenia. W 1623 roku 

odnaleziono je w ruinach opactwa, w kapitularzu. Gdy otwarto trumnę, znaleziono nienaruszone upływem czasu ciało św. Idebalda. Przewieziono je w 1796 

roku do Brugii, a od 1830 spoczywa w kaplicy Matki Bożej z Potteres. 

Kult św. Idebalda zatwierdził oficjalnie papież Leon XIII w 1894 roku. 

Patron:  Rolników i rybaków. Wzywany w obronie przed gorączką i reumatyzmem. 

Ikonografia: Przedstawiany jako opat, w cysterskim habicie. Jego atrybutem jest: pastorał, łódź.

 

 
 

 

 

http://martyrologium.blogspot.com/2011/04/sw-idesbald.html


Św. Apolloniusz Rzymski  

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Święty Apolloniusz Rzymski, zwany też Apolloniuszem Apologetą, poniósł śmierć 
męczeńską za wiarę około 185 roku, w każdym razie w czasie panowania cesarza 
Kommoda oraz sprawowania funkcji prefekta pretorium przez Perennisa. Gdy był 
przesłuchiwany przez tego ostatniego, Apolloniusz, który był mężem uczonym, biegłym 
w filozofii, wygłosił ze swadą apologię religii chrześcijańskiej. Mówi nam o tym krótko 
Euzebiusz w swej Historii kościelnej oraz w zaginionym zbiorze akt męczeńskich. Zbiór 
ten oparty był niewątpliwie na opisie, odkrytym w ormiańskiej i greckiej wersji 
pod koniec XIX wieku. Na podstawie tych źródeł trudno przypuszczać, aby apologia, 
którą wygłosił Apolloniusz, była uprzednio ujęta na piśmie, toteż uczeni odrzucają 
amplifikacje i nieścisłości, którymi św. Hieronim wzbogacił postać Apolloniusza 
w swych De viris illustribus. Uczynił on tam Apolloniusza senatorem i jednym 
z pierwszych chrześcijańskich pisarzy apologetów.  Martyrologium Romanum 
wspomina męczennika 18 kwietnia.  
 
Czy wiesz, że… apologeci, to pisarze wczesnochrześcijańscy z II i III wieku, działający 
po okresie Ojców Apostolskich? Ich twórczość miała na celu obronę religii 
chrześcijańskiej przed zarzutami niewiernych. Natomiast apologetyka jest jednym 
z działów teologii, który ma za zadanie obronę przekonań religijnych za pomocą 
argumentacji historycznej i racjonalnej, bardzo często na podstawie Biblii.                           
Czytaj:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Ojcowie_Kosciola.pdf 
 
 
Modlitwa do św. Apolloniusza Rzymskiego:                                                                        
Wszechmogący i miłosierny Boże obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika 
Apolloniusz, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach,                                   
otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół.                                                                       
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Źródło https://imiona.net.pl/apolloniusz-rzymski/ 

 
 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Ojcowie_Kosciola.pdf
https://imiona.net.pl/apolloniusz-rzymski/


 

Święty Ryszard Pampuri, zakonnik 
18 kwietnia 
 

Hieronim Filip urodził się 2 sierpnia 
1897 r. w Trivolzio niedaleko Pawii. 
Był dziesiątym z jedenaściorga dzieci 
Angeli Campari i Innocenta 
Pampuriego. Osierocony jako dziecko, 
był wychowywany przez krewnych - 
rodzinę wiejskiego lekarza. W czasie 
studiów medycznych odbył służbę 
wojskową w armii włoskiej. Był to 
okres I wojny światowej. Przerażał go 
bezsens działań wojennych. Pisał 
wtedy: "Co za marnowanie ludzkiego 
życia. Tylu rannych, tylu 
połamanych...". Z wielkim 

poświęceniem pielęgnował rannych. Za tę służbę został odznaczony 
brązowym medalem odwagi. W okresie pobytu w wojsku poważnie 
chorował. Po ukończeniu studiów i stażu podjął pracę jako lekarz. 
Jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, pomagając 
chorym i cierpiącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: "Módl się, aby 
pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność nie zdołała mnie 
powstrzymać przed tym, aby widzieć zawsze w moich chorych 
cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego pocieszać. Dopóty ta 
myśl we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla mnie praktyka 
mojego zawodu". 
 
Jeszcze w czasie studiów został tercjarzem franciszkańskim, jednak 
do I zakonu nie został przyjęty z powodu problemów zdrowotnych. 
Odmówili mu także jezuici. W stanie świeckim żył radami 
ewangelicznymi. Aktywnie udzielał się w swojej parafii, opiekując 
się młodzieżą i organizując rekolekcje. Przez chorych był bardzo 
ceniony. Wielu pacjentom pomagał też materialnie. Siły czerpał z 
codziennej Eucharystii i częstej adoracji. W wieku 30 lat, 
odpowiadając na wewnętrzne przynaglenie, wstąpił do zakonu braci 
św. Jana Bożego - bonifratrów. Przyjął imię Ryszard, z wdzięczności 
dla kapłana, którym Pan Bóg posłużył się dla wskazania mu tej 
drogi, ks. Riccardo Beretty. Mediolańskie gazety odnotowały, że 
pacjenci żałowali bardzo porzucenia praktyki przez "świętego 
doktora", jak go nazywano. 
Ryszard jednak również jako zakonnik kontynuował pełną 
miłosierdzia i cierpliwości posługę lekarską. W 1930 r., mając 
zaledwie 33 lata, zmarł na gruźlicę. W roku 1951 w związku z 
procesem beatyfikacyjnym doczesne szczątki Ryszarda zostały 
przeniesione do kościoła parafialnego w rodzinnej miejscowości 
Trivolzio, gdzie spoczywają do dziś. Św. Jan Paweł II beatyfikował 
go w 1981 r., a kanonizował osiem lat później. Jest patronem 
lekarzy. 
 
Pod wezwaniem św. Ryszarda Pampuri jest warszawski klasztor 
bonifratrów. Imię Świętego nosi też znajdująca się przy klasztorze 
jadłodajnia dla ubogich. 

 



 

18 kwietnia 

Błogosławiona 

Maria od Wcielenia, zakonnica 
 

 

Barbara Aurillot urodziła się 1 lutego 
1566 r. w rodzinie wyższej burżuazji w 
Paryżu. Oddano ją na wychowanie do 
klarysek, u których odkryła swoje 
powołanie do życia zakonnego; 
powołania tego nie zmieniło całe jej 
późniejsze życie. 
Z posłuszeństwa wyszła za mąż za Piotra 
Acarie, zamożnego i wysoko 
postawionego człowieka, a przy tym 
płomiennego chrześcijanina. Urodziła mu 
sześcioro dzieci. Jej trzy córki wstąpiły do 
klasztoru karmelitanek, a syn został 
księdzem. Była wzorową żoną i matką. 
Wykonując zwyczajne prace domowe i 

znosząc cierpliwie różne przeciwności, osiągnęła szczyty życia 
mistycznego. 
Piotr Acarie był jednym z najbardziej lojalnych członków Ligi Katolickiej, 
która po śmierci Henryka III sprzeciwiała się próbom objęcia francuskiego 
tronu przez hugenockiego księcia Henryka z Nawarry. Razem z 
piętnastoma innymi osobami Piotr zorganizował akcję oporu w Paryżu. 
Bezlitosny głód, który towarzyszył oblężeniu miasta, dał madame Acarie 
okazję do pokazania swojej hojności. Po rozwiązaniu Ligi Piotr musiał 
opuścić Paryż. Barbara pozostała jednak w mieście, aby móc zatroszczyć 
się o fortunę ich dzieci, zabezpieczoną wcześniej przez męża. W dodatku 
była doświadczana fizycznym cierpieniem po upadku z konia; bardzo 
wymagająca rehabilitacja upośledziła ją do końca życia. 
U progu siedemnastego wieku madame Acarie słynęła ze swej prawości, 
nadprzyrodzonych darów i ogromnej hojności wobec ubogich i chorych w 
szpitalach. Do jej posiadłości przybywały największe postaci ówczesnego 
Paryża, m.in. św. Wincenty a Paulo i św. Franciszek Salezy, który był jej 
kierownikiem duchowym przez pół roku. 
Pod wpływem pism św. Teresy Wielkiej, a potem jej wizji, madame Acarie 
odkryła wezwanie do ufundowania karmelitańskich klasztorów we Francji. 
W 1602 r. powołała do życia - wraz z innymi zamożnymi damami - 
pierwszy klasztor w Paryżu, na Rue St. Jacques. W lipcu 1602 r. podjęła 
decyzję o założeniu zreformowanego Karmelu we Francji. Dzięki poparciu 
biskupa Genewy, w 1603 r. otrzymała na to zgodę papieża Klemensa 
VIII. Do pierwszego klasztoru sprowadzono karmelitów z Hiszpanii. Dzieło 
bardzo szybko rozszerzało się; w ciągu kolejnych 15 lat powstało jeszcze 
13 innych fundacji. 
Po śmierci męża w 1613 r., wstąpiła do klasztoru w Amiens, stając się w 
nim zwykłą siostrą i przyjmując imię Marii od Wcielenia. Jedna z jej córek 
była podprzeoryszą tego klasztoru. W 1615 r. złożyła profesję. Rok 
później decyzją przełożonych została wysłana do klasztoru w Pontoise, 
gdzie zmarła w kwietniu 1618 r. Beatyfikowana została 24 kwietnia 1791 
r. https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-18a.php3
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7 szkód jakie wyrządza dzieciom i młodzieży 
nauczanie zdalne 
 

Nauczanie zdalne bywa koniecznością. Jednak nie można 

lekceważyć związanych z nim problemów. Zmarnowane miesiące, 

a w zasadzie niemal rok, nie wrócą. Czas ten minął bezpowrotnie. 

Natomiast strat nie da się łatwo nadrobić. Obejmują one 

pogorszenie relacji rówieśniczych, utratę zdrowia, straty 

gospodarcze oraz niższą efektywność nauki. 
  

1. Trudniej o przyjaźń 

Nauka zdalna wiąże się ze znacznym utrudnieniem relacji z rówieśnikami. Szkoła nie służy bowiem wyłącznie nauce, lecz również nawiązywaniu 

relacji z nimi. Te zaś trudno pielęgnować za pośrednictwem MS Teamsa i jemu podobnych wyznalazków. Pokolenie dzisiejszych (pra)dziadków 

zwykło mówić, że nigdzie nie nawiązuje się tak trwałych i prawdziwych więzi przyjacielskich, jak np. w wojsku, czy właśnie szkole. I właśnie bez 

tej szkoły młodzi ludzie mogą utracić bezpowrotnie szansę na przyjaźń, będącą według Arystotelesa, jednym z największych dóbr . 

Problem ten został dostrzeżony przez psychologa – Bognę Białecką. „Z jednej strony nastolatki pozbawione możliwości budowania normalnych 

więzi rówieśniczych szukają ich namiastek w Internecie. Tyle że to nie są normalne rozmowy, konflikty i wspólne robienie różnych rzeczy. Wiele 

z konwersacji jest pozbawionych treści, część polega na wzajemnym obrzucaniu się inwektywami i ucieczce, gdy robi się przykro. Tyle jeś li 

chodzi o budowanie relacji rówieśniczych” – zauważa na łamach PCh24.pl. 

Jak zauważa lek. med. Paweł Basiukiewicz w rozmowie z „Do Rzeczy” „mamy do czynienia z okrucieństwem i nieumiejętnością przyznania się do 

błędu ze strony rządzących. Chodzi mi o zamykanie szkół i trzymanie dzieci w jakiejś dyssocjalnej bańce”. Jako szczególnie nieuzasadnione z 

medycznego punktu widzenia uznaje on uniemożliwianie aktywności na zewnątrz, ale problem stanowi też zamykanie szkół.  

  

2. Problem z czasem… 

Kolejny problem wiąże się z koniecznością dzielenia przez rodziców czasu pomiędzy pracę i nauczanie dzieci. Brakuje tu wyraźnego 

rozgraniczenia życia zawodowego od prywatnego. Rodzice muszą w trakcie pracy lub po niej zajmować się pomocą w nauce. Alterna tywnie – 

pobierać zasiłek opiekuńczy. To jednak nie tylko generuje koszty zasiłku, lecz również uniemożliwia wytwarzanie dochodu narodowego. 

Dochodu, z którego skorzystałaby także służba zdrowia i edukacja. 

  

3. …i sprzętem 

Nauczanie zdalne generuje też liczne problemy związane z brakiem dostępu do sprzętu. Wszak nie każde dziecko dysponuje dostępem do 

komputera czy internetu. Wyobraźmy sobie rodzinę z trójką dzieci, których rodzice również pracują zdalnie. W takim przypadku konieczne jest 

posiadanie 5 urządzeń ze sprawnie działającym internetem. Co jeśli tych dzieci jest więcej? Co jeśli w danej rodzinie nie ma w ogóle komputerów 

lub dostępu do internetu? Może niektórym trudno sobie to wyobrazić, lecz takie przypadki też się zdarzają. Wprawdzie istniały  programy 

pomocowe dla takich dzieci, trudno jednak powiedzieć, jak dalece spełniły one swe zadanie.  

4. A co jak nie działa? 

Nauczanie zdalne wiąże się też z licznymi problemami technicznymi. Chodzi o (opisaną w listopadzie przez Radio Łódź) niemożność techniczną 

kontynuacji spotkań w sytuacji jednoczesnego podłączenia wszystkich do kamer. W efekcie jest to możliwe wyłącznie w t rybie audio. 

Nauczycielka nie jest w stanie sprawdzić, czy uczeń zajmuje się zadaniami, czy też gra na komputerze. Z drugiej strony może co chwilę sprawdzać 

listę obecności. To jednak powoduje dezorganizację pracy. 

  

5. Szkody zdrowotne 

Nauka zdalna wiąże się z przesiadywaniem przez wiele godzin przed ekranem komputera. To zaś trudno uznać za najzdrowsze, szczególnie w 

przypadku młodszych dzieci. Na pewną szkodliwość długotrwałej pracy przy ekranie zwracają też uwagę władze państwowe. Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 zakłada, że po godzinie pracy przed ekranem konieczne jest zapewnienie 5-minutowej 

przerwy. Oczywiście, w nauce – także zdalnej – przerwy są nawet częstsze – jednak chodzi tu o sam fakt zagrożenia zdrowotnego. Zagrożenia, 

które może okazać się groźniejsze dla dzieci – szczególnie że wiele z nich i tak spędza zbyt dużo czasu przed ekranem. 

  

6. Nadmiar bodźców 

Jak zauważa psycholog Bogna Białecka na łamach PCh24.pl „podstawowym efektem  tzw. zdalnej nauki, jest przebodźcowienie mózgów naszych 

dzieci, konkurującymi ze sobą bodźcami elektronicznymi. Jeżeli nawet do tej pory rodzice limitowali czas przed ekranem, od kilku tygodni dzieci 

spędzają znów średnio 9 godzin dziennie korzystając z urządzeń elektronicznych”. Tymczasem ów nadmiar bodźców prowadzi do zaburzeń 

koncentracji, niepokoju, pogorszonego samopoczucia, problemów ze snem i zaburzeń zdrowotnych. Tristan Harris, jeden z twórców filmu 

„dylemat społeczny” twierdzi wręcz, że nowe technologie nie są neutralne – dążą natomiast do uzależenienia. Choć nie musimy się z tym 

twierdzeniem zgadzać, z pewnością jest ono godne uwagi. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci.  

  

7. Niższa efektywność 

Niższą efektywność nauki zdalnej przyznał poniekąd sam minister. Inaczej bowiem nie byłyby konieczne łatwiejsze matury dla osób po okresie 

nauki zdalnej. Jednak łatwiejsze matury nie rozwiążą problemu. Sprawią, że pokolenie wchodzące w dorosłe życie będzie gorzej wykształcone, a 

może nawet mniej inteligentne. W edukacji chodzi bowiem nie tylko o zdobywaną wiedzę (później w znacznej mierze zapominaną), lecz również o 

trening umysłu, koncentracji, uwagi, dyscypliny. Tegoroczni maturzyści bez własnej winy zostali tego w znacznej mierze pozbawieni. 

Z drugiej strony uczniowie wchodzą w życie w świecie ze wszech miar cyfrowym, a trend ten będzie coraz silniejszy. Nauczanie zdalne zwiększa 

zaś kompetencje cyfrowe uczniów. Pozwala też oszczędzić czas i zasoby potrzebne na dojazd do szkół. Co więcej, w okresach szczególnego 

nasilenia epidemii wydaje się uzasadniony medycznie. Jednak jego nadmierne przedłużanie może przynieść do zmierzenia szkody. Szkody, 

których skutki rozciągną się na dziesięciolecia.   https://pch24.pl/7-szkod-jakie-wyrzadza-dzieciom-i-mlodziezy-nauczanie-zdalne/
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Księżyc: tu  i  tu https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html 
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Sprawdź Banderolę -   https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz                                                                                                                                                     

Spawdź Lek -  https://www.gov.pl/web/gif                                                                                                                                                                                                         

Poznaj Tatry -  https://www.tatry.info.pl/ 

Serwis Heraldyczno Genealogiczny: Oto podstawy zasad heraldycznych   i publikacja "Słownika 

Nazwisk Współcześnie w Polsce Używanych", który pozwoli sprawdzić ilu ludzi o danym nazwisku występuje w Polsce i jaki jest 

rozkład terytorialny. Możesz też skorzystać z wyszukiwarki - katalogu herbów. Wyszukiwarka umożliwia szukanie herbów 

według kryterium nazwiska, co umożliwia sprawdzenie jakimi herbami posługiwały się w przeszłości osoby o danym nazwisku.                                                                                           
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Ziemia Święta, Wilamowice 

 

3. Siostra Keller Bóg także dał nam komputer, Bp Paprocki z USA o wykluczeniu z przyjmowania Komunii popierających aborcję, satanizm, Tron 

szatana, Św. Józef, Ostre kazanie, JPII 

 

4. Wiadomości Kurtyny Wielkopostne w Orawce, Egipt buduje nowa stolicę, Droga Krzyżowa, Św. Rita, Rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida, Św. 

Dyzma, 5-latka skazana na śmierć 
 

5. Rok Rodziny, Konkurs, Niedziela, Św. Józef, Pogoda   
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Bp Wróbel: technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i 
Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny 
Pomimo tego, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw 
moralny, to jednak mogą z nich korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są do 
tego wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami egzystencjalnymi lub zawodowymi – napisał w Stanowisku 
bp Józef Wróbel SCJ, przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. 

Bp Wróbel zauważył, że w przeciwieństwie do pierwszych szczepionek korzystających z technologii opartej na 
mRNA i nie budzących istotnych zastrzeżeń moralnych, w produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson 
korzysta się z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów. „Ten 
fakt budzi poważny sprzeciw moralny” – napisał i dodał, że „katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi 
szczepionkami”. 

Bp Wróbel zaznaczył jednak, że stanowisko to nie wyklucza możliwości skorzystania z obu tych szczepionek. 
„Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki i są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami 
(np. zawodowymi, posłuszeństwa w ramach określonych zespołów, struktur, urzędów, służb, dla których 
przeznaczono właśnie te szczepionki) mogą z nich skorzystać bez winy moralnej” – podkreślił w dokumencie. 
Dodał, że konieczne jest jednak zamanifestowanie swojego sprzeciwu wobec aborcji. 

 
FOT. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE 

Stanowisko przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych nie uwzględnia aspektów formalnych 
szczepień tymi szczepionkami, zwłaszcza możliwych skutków ubocznych pozostających w związku przyczynowym, 
a nie czasowym, z ich podaniem. Powstrzymanie się od zajęcia stanowiska w tej kwestii jest podyktowane przez 
fakt, iż brak jest dotychczas dostatecznych badań w tej materii, a także brak jest jednolitego stanowiska 
specjalistów. BP KEP  https://misyjne.pl/bp-wrobel-technologia-produkcji-szczepionek-astrazeneca-i-
johnsonjohnson-budzi-powazny-sprzeciw-moralny/

 

 

Dania całkowicie zrezygnuje ze szczepionki AstraZeneca - 
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/dania-ca%c5%82kowicie-zrezygnuje-ze-
szczepionki-astrazeneca/ar-BB1fDIYw?ocid=iehp&li=BBr5MK7  KONIEC 
ASTRAZENECA I JOHNSON&JOHNSON W EUROPIE?! JEST DECYZJA  
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Koniec-AstraZeneca-i-Johnson-Johnson-w-
Europie-!-Jest-decyzja-14-04-2021 
Szczepionka na COVID-19 od firmy AstraZeneca ma nową nazwę: "Vaxzevria".  
https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Szczepionka-na-COVID-19-od-firmy-AstraZeneca-
ZMIENIA-NAZWE-na              Wirusolog komentuje wątpliwości Episkopatu Polski  
https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce,szczepionki-z-abortowanych-
plodow--wirusolog-komentuje,artykul,26749434.html 
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Publikujemy pełny tekst Stanowiska: 

STANOWISKO 
PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EKSPERTÓW KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
DS. BIOETYCZNYCH 
W SPRAWIE KORZYSTANIA ZE SZCZEPIONEK PRZECIW COVID-19 
FIRM ASTRAZENECA I JOHNSON&JOHNSON 

1. Dnia 23 grudnia 2020 r. Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych opublikował 
dokument na temat szczepionek. Dokument ten jest dalej w całej pełni aktualny i zgodny z nauczaniem 
teologicznym i moralnym Kościoła katolickiego. 

We wspomnianym dokumencie podkreślono, że szczepionki wykorzystujące mRNA (firm Pfizer i Moderna) nie 
budzą poważnych przeciwskazań etycznych, gdyż w ich produkcji nie korzystano z linii komórkowych stworzonych 
na bazie tkanek płodów abortowanych (do ich produkcji nie są wymagane linie komórkowe). Testowanie tych 
szczepionek na płodowych komórkach nie budzi dyskwalifikujących zastrzeżeń, gdyż takie badanie nie stanowi 
ogniwa w procesie ich produkcji. W powyższym dokumencie nie ustosunkowano się do szczepionek innych firm, 
gdyż brak było wówczas pewnych danych na temat technologii zastosowanych w ich produkcji. 

>>> Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP o szczepionkach przeciwko Covid-19 [DOKUMENT] 

2. Dziś jednak już wiadomo, że szczepionki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson są niestety oparte na 
technologii bazującej na komórkach pochodzących od abortowanych płodów (korzysta się z nich w procesie 
namnażania tzw. składnika aktywnego szczepionki, czyli pozbawionego zjadliwości adenowirusa). Ten fakt 
budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż w tym przypadku komórki pochodzące z abortowanych płodów 
stanowią niezbędne ogniwo technologii wytwarzania tych szczepionek. Zgodnie z przedstawionymi w 
poprzednim dokumencie zasadami katolicy nie powinni godzić się na szczepienie tymi szczepionkami, gdyż 
istnieją inne – wyżej wspomniane mRNA – które nie budzą wiążących sumienie zastrzeżeń moralnych. 

 
FOT. EPA/LUCA ZENNARO 

Watykan: szczepionki przeciw COVID-19 „moralnie akceptowalne” - https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2020-12/watykan-
szczepionki-przeciw-covid-19-moralnie-akceptowalne.html 
 
"Warto rozmawiać" -TVP1 (12 04 2021r.) Gośćmi Jana Pospieszalskiego są: - dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były wiceminister zdrowia, - dr 
Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, - mec. Piotr Schramm, prawnik, - Tomasz Wróblewski, 
publicysta, "Warsaw Enterprise Institute" - prof. Ryszard Rutkowski, alergolog.  https://youtu.be/ykULCUmEYLA 
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3. Stanowisko to nie jest jednak ostateczną oceną moralną w kwestii ewentualnego 
korzystania ze szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson. Trzeba 
bowiem pamiętać, że wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej 
szczepionki i są wprost zobligowani określonymi uwarunkowaniami (np. 
zawodowymi, posłuszeństwa w ramach określonych zespołów, struktur, 
urzędów, służb, dla których przeznaczono właśnie te szczepionki) mogą z nich 
skorzystać bez winy moralnej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Magisterium Kościoła, wyjątkowa dopuszczalność tych 
szczepionek wynika stąd, że ich przyjęcie nie wiąże się z bezpośrednim 
uczestnictwem w aborcji, nie oznacza jej akceptacji i jej wymuszania (linie komórkowe 
wykorzystane w produkcji nie powstały na ich zamówienie). Ponadto związek między 
płodem abortowanym i szczepionkami nie jest związkiem formalnym (co miałoby 
miejsce, jeżeli aborcja byłaby przeprowadzona na zamówienie producenta 
szczepionek i byłaby wymuszana przez osoby chcące z nich korzystać), ale jest 
związkiem materialnym (brak związku intencjonalnego i przyczynowego; szczepionkę 
łączy z aborcją tylko materiał biologiczny z niej pochodzący). 

Zakłada się też, że korzystanie z tej szczepionki jest podyktowane przez prawdziwą 
konieczność czy obowiązek mający na celu ochronę życia i zdrowia osobistego lub 
bliźnich, którzy mogliby być zakażeni przez kontakt z niezaszczepioną osobą. Osoby 
takie winny jednak – w możliwy dla nich sposób – manifestować swój stanowczy 
sprzeciw wobec wykorzystania materiału biologicznego mającego niemoralną genezę 
w produkcji tej szczepionki oraz dlatego, aby nie zostały uznane za popierające w 
sposób pośredni aborcję (na przykład pisząc listy sprzeciwu do instytucji 
sprowadzających lub dystrybuujących tę szczepionkę, czy też do przełożonych). 

4. Niniejsza opinia nie uwzględnia aspektów formalnych szczepień (zwłaszcza 
możliwych poważnych skutków ubocznych pozostających w związku 
przyczynowym, a nie czasowym, z podaniem określonej szczepionki), gdyż jak 
dotychczas brakuje w tej materii pewnych wyników badań oraz obiektywnych, 
zgodnych i nie budzących wątpliwości opinii specjalistów. Taka opinia będzie 
możliwa dopiero wtedy, gdy te wątpliwości zostaną w pełni wyjaśnione. 

Jednakże – zgodnie z zasadami etycznymi – w 
przypadku uzasadnionych podejrzeń co do 
zagrożenia dla życia konkretnych osób 
stwarzanego przez którąś ze szczepionek, należy 
rezygnować z jej podania. 

Bp Józef Wróbel SCJ 
Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych 

Lublin, 14 kwietnia 2021 roku
 



SZCZEPIONKA JOHNSON&JOHNSON  
ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNA? 
 

 
 
Kolejna niebezpieczna szczepionka? Lekarze blokują szczepienia! Nie tylko AstraZeneca ma problem. 
Lekarze apelują o zablokowanie szczepień preparatem Johnson&Johnson. Powodem śmiertelnie 
niebezpieczne skutki uboczne. Kolejne kontrowersje wokół szczepionki przeciw COVID-19. Preparat 
Johnson&Johnson miał być innowacyjny - szybko budować odporność i być skuteczny nawet po jednej dawce. 
Jeszcze do Polski nie trafił, a już go blokują! 
 
Pierwsza partia długo wyczekiwanej szczepionki Johnson&Johnson ma być dostarczona do Polski w środę, 
dzień wcześniej rząd zapowiedział znaczne przyspieszenie i otwieranie punktów szczepień masowych. 

Pytanie tylko, czy jest do czego się spieszyć? 

 
Preparat Johnson&Johnson już stosowany jest w USA, we wtorek wydano jednak nagłe zalecenie, by go 
zablokować. Szczepienia nim miałyby zostać wstrzymane do wyjaśnienia. Dlaczego?                            
Bo pacjenci zaczęli ciężko chorować. Federalna 
agencja zdrowia w USA wezwała do 
natychmiastowego wstrzymania szczepień 
preparatem Johnson@Johnson. Powodem jest 
wystąpienie rzadkiego zaburzenia zakrzepów krwi 
u osób, które go przyjęły. Do zmian w 
organizmach zaszczepionych doszło w dwa 
tygodnie po przyjęciu szczepionki. 

 
Wszystkie osoby, u których doszło do ciężkich powikłań, to kobiety w wieku 18-48 lat. Jedna z nich nie żyje, 
inna przebywa w szpitalu i jest w stanie krytycznym. W sumie niepożądane skutki uboczne w postaci 
zakrzepów zaobserwowano u sześciu osób. 
 
Szczepionka Johnson&Johnson będzie dokładnie zbadana. I choć w całym USA szczepionkę przyjęło już 
niemal siedem milionów osób, lekarze wolą dmuchać na zimne i dokładnie sprawdzić, czy jest bezpieczna. 
 

Zalecamy przerwę w stosowaniu tej szczepionki. 

Wynika to z naszej z dużej ostrożności - podali dr Peter Marks, dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych 
Administracji Żywności i Leków oraz dr Anne Schuchat, główna zastępca dyrektora CDC. Decyzja o 
całkowitym zablokowaniu - przynajmniej czasowym - preparatu nie została jeszcze podjęta przez władze, 
lekarze mają jednak nadzieję, że ich apel zostanie wysłuchany, przynajmniej do czasu, gdy F.D.A. i C.D.A. 
przebadają preparat i sprawdzą jego powiązania z zakrzepami u pacjentek. Więcej: 
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Szczepionka-Johnson-Johnson-smiertelnie-niebezpieczna-USA-alarmuje-13-04-2021

 
 

https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/Johnson-Johnson-blokuje-wlasna-
szczepionke!-CO-Z-DOSTAWA-DO-POLSKI-14-04-2021 
 
https://portal.abczdrowie.pl/ema-zatwierdzila-szczepionke-johnson-johnson-
analizujemy-ulotke-do-preparatu-
janssen?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push 

 

https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Szczepionka-Johnson-Johnson-smiertelnie-niebezpieczna-USA-alarmuje-13-04-2021
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Szczepionka-Johnson-Johnson-smiertelnie-niebezpieczna-USA-alarmuje-13-04-2021
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/Johnson-Johnson-blokuje-wlasna-szczepionke!-CO-Z-DOSTAWA-DO-POLSKI-14-04-2021
https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polityka/Johnson-Johnson-blokuje-wlasna-szczepionke!-CO-Z-DOSTAWA-DO-POLSKI-14-04-2021
https://portal.abczdrowie.pl/ema-zatwierdzila-szczepionke-johnson-johnson-analizujemy-ulotke-do-preparatu-janssen?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push
https://portal.abczdrowie.pl/ema-zatwierdzila-szczepionke-johnson-johnson-analizujemy-ulotke-do-preparatu-janssen?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push
https://portal.abczdrowie.pl/ema-zatwierdzila-szczepionke-johnson-johnson-analizujemy-ulotke-do-preparatu-janssen?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push


Ks. Mirosław Tosza: Problemem bezdomności jest samotność 

 
„Źródeł bezdomności jest wiele. (…) Często jest to związane z rozpadem rodziny, brakiem kontaktu z bliskimi. 
Częstym wątkiem jest uzależnienie (…), ale były też takie sytuacje, że ktoś przeszedł załamanie psychiczne 
po rodzinnej tragedii, często jest tak, że ta bezdomność jest związana z brakiem mieszkania po wyjściu z 
więzienia. Spora część naszych mieszkańców jest po zakładach karnych i nie bardzo już mają do czego 
wracać” – mówi, założyciel Wspólnoty Betlejem z Jaworzna, która pomaga osobom bezdomnym i ubogim. 
 

Nie jesteśmy noclegownią, przytułkiem czy przytuliskiem. Staramy się tworzyć dom. U nas mieszka 
obecnie 16 mężczyzn i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla bezdomnego mężczyzny, żeby on 
nie miał takiego poczucia wstydu, że żyje na cudzy koszt. Nawet, jeżeli nie masz pracy, pieniędzy i 
masz długi, to my ci proponujemy mieszkanie, ale też warunkiem tego, żebyś tutaj zamieszkał jest to, 
żebyś wziął odpowiedzialność za swoje życie i podjął konkretną pracę, zanim nie będziesz miał pracy 
zawodowej poza wspólnotą. Sami staramy się na siebie zarabiać, to jest bardzo ważny element. 
Osoby, które chcą mieszkać, to od samego początku wiedzą, że muszą się w ten dom zaangażować 
(…) Kładziemy nacisk na to, żeby czas pobytu we wspólnocie był też czasem budowania relacji – nie 
tylko między samymi mieszkańcami, ale prowadzimy też dom otwarty, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
trzy msze święte, na które przychodzą ludzie z zewnątrz. Wtedy tworzą się naturalne okoliczności, 
gdzie nasi mieszkańcy mogą poznać inne osoby, z niektórymi się zaprzyjaźnić i potem przy 
wyprowadzce mają w mieście osoby, do których mogą zadzwonić, które mogą odwiedzić  – nie są 
skazani na samotność, albo na środowisko, które ich będzie ściągać w dół. 
 

Przez wspólnotę do tej pory przewinęło się prawie tysiąc osób. Każdy członek „Betlejem”, to inna 
historia.  Największym problemem bezdomności jest samotność i brak poczucia sensu. Jeżeli ktoś 
się w kimś zakocha, czy kogoś pozna, chce z kimś dzielić życie, to wtedy jest dużo łatwiej. Jak mówi, 
jest przeciwnikiem pomocy sentymentalnej, która wypływa z litości czy z pragnienia spokoju. Jestem 
przeciwnikiem pomocy sentymentalnej, kiedy pomagamy z litości, albo pomagamy dlatego, żeby ktoś 
nam dał spokój i już nas nie nagabywał, albo dlatego że się wzruszyliśmy. Jestem za tym, żeby za 
pomocą szło jakieś realne dobro, które trzeba rozeznać, a to wymaga czasu. Tu jest ta trudność, że 
jeżeli jest to pomoc doraźna, to ona też nie daje nam przestrzeni i czasu na poznanie autentycznych 
potrzeb danej osoby. Jeżeli możemy mówić o mocno ograniczonej pomocy, to to jest taka pomoc, w 
której my nie oczekujemy niczego od ludzi ubogich, tylko chcemy im dawać. W ten sposób możemy 
ludzi zdemoralizować naszymi darami, albo ich przekonać, że jedyne na co ich stać, to tylko 
przyjmowanie cudzej pomocy. U takich ludzi może rosnąć poczucie pogardy do siebie i do ludzi, 
którzy im pomagają – dodaje.   https://stacja7.pl/rozmowy/ks-miroslaw-tosza-problemem-bezdomnosci-jest-samotnosc/   

 
 

Wspólnotę „Betlejem” tworzy środowisko ludzi skupionych 
wokół domu przy ul. Długiej 16 w Jaworznie: bezdomni, 

ubodzy, ich przyjaciele i wolontariusze.                  

 

Sklep prowadzony jest przez Stowarzyszenie Betlejem.  https://sklep.betlejem.org/   

 

 

 „Betlejem” - https://www.betlejem.org/ 

 

Video - https://youtu.be/fClCMOheVKs   

 

Shanta Rei - https://youtu.be/S0nXWoCHQIk 
 
 

https://stacja7.pl/rozmowy/ks-miroslaw-tosza-problemem-bezdomnosci-jest-samotnosc/
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Rosja przerwała obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ 

 
Podczas wtorkowych obrad Rady Bezpieczeństwa doszło do 
bezprecedensowej sytuacji. Rosja przerwała wideokonferencję, 
domagając się usunięcia flagi Kosowa, widocznej za plecami 
przedstawicielki tego państwa Doniki Gervalli. 

 

Od początku pandemii koronawirusa posiedzenia Rady Bezpieczeństwa 
ONZ odbywają się zdalnie – w formie wideokonferencji. Tak było również 
we wtorek, gdy to ciało ONZ debatowało na temat Kosowa. W pewnym 
momencie zastępca ambasadora Rosji przy ONZ Dmitrij Polański zażądał 
usunięcia flagi Kosowa widocznej za plecami przedstawicielki tego kraju. – 
Ośmiu z 15 członków Rady Bezpieczeństwa nie uznaje Kosowa za państwo 
– uzasadnił swoją decyzję Polański. Przeciwko jego żądaniom 
zaprotestował przedstawiciel Wielkiej Brytanii. Stwierdził on, że podczas 
poprzedniej sesji w sprawie Kosowa flaga tego kraju była widoczna za 
delegatem z tego kraju i nikt wówczas nie protestował. Przewodniczący 
sesji, ambasador Wietnamu przy ONZ Dang Dinh Quy, przerwał jednak 
obrady i zarządził konsultacje w tej sprawie przy drzwiach zamkniętych. 
Obrady wznowiono po 45 minutach. Dang Dinh Quy poinformował 
uczestników wideokonferencji, że widoczność flagi na telebimie nie wpływa 
na przebieg sesji. /interia.pl/ 

Dziękujemy za pomoc prawną Kancelarii Prawnej Litwin: https://kancelaria-litwin.pl 
 

https://www.magnapolonia.org/rosja-przerwala-obrady-rady-
bezpieczenstwa-onz/ 
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Robert Winnicki: Zdecydowałem o utworzeniu w 
Białymstoku Punktu Pomocy Polakom na Wschodzie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kolejny dzień ofensywy dżihadystów w Nigerii 
 

 

 

 

 

 

 

Bojówkarze Antify podpalili Portland Police PPA  
 

 

 

 

 

 

 

Wojskowy reżim w Mjanmie atakuje kościoły 
 

 

 

 

 

 Powodem są prześladowania, ale działalność 
punktu będzie obejmować całość dawnych 
Kresów, z uwzględnieniem Litwy i  Białorusi..  

https://www.magnapolonia.org/robert-winnicki-
zdecydowalem-o-utworzeniu-w-bialymstoku-
punktu-pomocy-polakom-na-wschodzie/ 

 Wtorek był kolejnym dniem ofensywy bojowników zgrupowanych w Państwie Islamskim 
Afryki Zachodniej w północno-wschodniej części Nigerii, w pobliżu granicy z Nigrem. 

Bojowcy wtargnęli do miasta Damasak, dżihadyści zaatakowali miejscowość Geidam 
Chukun, oddaloną o 4km od Damasaku. A w sobotę ruszyli na Damasak. Atak na 
jednostkę wojskową nie powiódł się i po wymianie ognia z siłami rządowymi 
rebelianci opuścili miasto. Zdobycie kontroli nad bazą wojskową w Damasaku jest 
głównym celem miejscowych islamistów, pozwoliłoby bowiem zademonstrować, że 
Państwo Islamskie Afryki Zachodniej (ISWA) sprawuje symboliczną kontrolę nad 

całym pograniczem nigeryjsko-nigerskim.  https://www.magnapolonia.org/kolejny-
dzien-ofensywy-dzihadystow-w-nigerii/ 
 

 

 Portland Police Association jest jednym z 
najstarszych związków policyjnych w kraju i – jak 
donoszą lokalni dziennikarze – często jest celem 
miejscowych lewackich bojówkarzy. 
https://www.magnapolonia.org/bojowkarze-antify-podpalili-
portland-police-association-ppa-w-portland/ 
 

 W ostatnich dniach birmańskie siły bezpieczeństwa, 
przeprowadziły kolejne rewizje w budynkach należących do 
Kościoła katolickiego. Przeszukane zostały co najmniej cztery 
kościoły katolickie w wioskach w diecezji Pathein i jeden w 
Mandalaj, drugim co do wielkości mieście Mjanmy. Według źródeł 
kościelnych wojskowi z bronią w ręku plądrowali zabudowania 
i sprawdzali okolice cmentarza, wyłamali bramę i pozostawili 
po sobie poważne zniszczenia. 
https://misyjne.pl/misja/wojskowy-rezim-w-mjanmie-atakuje-koscioly/ 
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Po opuszczeniu przez Rosjan kurdyjskiej enklawy Tall 
Rifat, przybyły tam dwie kolumny proirańskich milicji 
 

 

 

 

 

 

 

Kiedy amerykańskie wojska opuszczą Afganistan? 
 

 

 

 

 

STRONA GŁÓWNA / MISJE / ANTROPOLOGIA / VANUATU: CZCICIELE KSIĘCIA 
FILIPA OPŁAKUJĄ ŚMIERĆ SWOJEGO BÓSTWA  

 
GRAHAM CRUMB/IMAGICITY.COM/CC BY-SA 3.0 

PAP  2021-04-13 

Mieszkańcy wioski na należącej do Vanuatu wyspie Tanna w południowej części Oceanu Spokojnego od 

dziesięcioleci czcili brytyjskiego księcia Filipa jako bóstwo. Teraz wspólnie z Brytyjczykami opłakują jego śmierć. 

 

https://www.magnapolonia.org/po-
opuszczeniu-przez-rosjan-
kurdyjskiej-enklawy-tall-rifat-
przybyly-tam-dwie-kolumny-
proiranskich-milicji/ 
 
 

 Urzędnicy administracji Joe Bidena mieli przekazać 
mediom, że amerykańscy żołnierze opuszczą 
Afganistan do 11 września. Taką informację ma 
wkrótce ogłosić prezydent Stanów Zjednoczonych – 
podaje BBC. W Afganistanie wciąż przebywa około 
2,5 tys. amerykańskich żołnierzy. 
https://www.magnapolonia.org/kiedy-amerykanskie-wojska-opuszcza-afganistan/ 
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W poniedziałek na wyspie odbyła się ceremonia pożegnania księcia i rozpoczęła się żałoba. Podczas uroczystości 

pod ogromnymi figowcami zgromadziło się kilkaset osób – podała stacja BBC, powołując się na dziennikarza Dana 

McGarry’ego, który jest na Tannie. „Połączenie pomiędzy ludźmi na wyspie Tanna a Anglikami jest bardzo 

silne. Składamy kondolencje rodzinie królewskiej i mieszkańcom Anglii” – powiedział wódz Yapa, jeden z 

przywódców plemiennych, cytowany przez agencję Reutera. 

Mieszkańcy Tanny codziennie wznosili modły, prosząc o błogosławieństwo Filipa dla upraw bananów i 

pochrzynu. W domach wieszali jego zdjęcia, w tym jedno z 1980 r., przedstawiające księcia z maczugą do 

zabijania świń, wykonaną na wyspie i wysłaną do Londynu. 

 
PAUL STEIN/CC BY-SA 2.0 

Według antropologa Kirka Huffmana, który badał plemiona Tanny od lat 70. ubiegłego wieku, mieszkańcy 

upatrywali w Filipie „potomka bardzo potężnego ducha lub bóstwa, które żyje w jednej z gór” na 

wyspie. Źródłem kultu księcia mogła być lokalna legenda o posiadającym bladą skórę synu bóstwa gór, który 

przemierzał morza w poszukiwaniu bogatej i potężnej kobiety, by się z nią ożenić – przekazał Reuters. Kult narodził 

się prawdopodobnie w latach 60. ubiegłego wieku i został dodatkowo umocniony, gdy w 1974 r. brytyjska para 

królewska odwiedziła Nowe Hebrydy, jak w czasach kolonialnych nazywało się Vanuatu. W 2007 r. kilku członków 

plemienia spotkało księcia w Londynie, gdzie brali udział w programie telewizyjnym. 

Podczas poniedziałkowej uroczystości wygłaszano przemówienia wspominające Filipa, ale dyskutowano również o 

jego ewentualnym następcy, za którego może według ekspertów zostać uznany książę Karol, syn 

zmarłego. O zmroku mężczyźni pili kavę, tradycyjny napar, który jest istotnym elementem kultury na wyspie – 

podała BBC. Według tej stacji mieszkańcy przekazali obecnym na miejscu dziennikarzom prywatną wiadomość dla 

królowej Elżbiety II, której mężem był Filip.  https://misyjne.pl/misja/vanuatu-czciciele-ksiecia-filipa-oplakuja-smierc-swojego-bostwa/
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SAAMOWIE, CZYLI RDZENNI EUROPEJCZYCY  [REPORTAŻ] 

 
FOT. VALENTINA TAMBORRA/KOMBONIANIE 

VALENTINA TAMBORRA/TŁUMACZENIE: EWELINA GWÓŹDŹ  2021-04-12 
 

Saamowie od zawsze mieszkali na dalekiej północy kontynentu europejskiego. Przeszli etap ucisku i asymilacji, a 

teraz walczą o zachowanie własnej kultury i tradycji. A wszystko to dzieje się w imię powszechnego kultu postępu. 

Obecnie Saamowie liczą 75 tys. osób. Dzielą ich granice czterech krajów – Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. 

Mieszkają na obszarze zwanym przez nich SAMI. Mają własną flagę, której kolory odzwierciedlają różne strefy: 

czerwony dla Szwecji, zielony dla Finlandii, żółty dla Rosji i niebieski dla Norwegii, gdzie żyje większość Saamów. 

Tubylcy z tego obszaru są powszechnie znani jako Lapończycy. 

W roku 1989 w mieście Karasjok Norwegia utworzyła parlament Lapończyków w uznaniu ich praw. Utworzenie tego 

parlamentu było szczególnie istotne, ponieważ Saamowie byli poddawani czemuś, co w przeszłości dotknęło wiele 

rdzennych ludów, czyli „norwegizacji”.  >>> Kim jest dla mnie Bóg? Credo Samów  

 
EPA/CHRISTIAN BRUNA 

https://misyjne.pl/kim-jest-dla-mnie-bog-credo-samow/


Przymusowa asymilacja: W latach 1850-1970 Lapończykom zamieszkującym Norwegię zabroniono mówienia w 
ich ojczystym języku i zmuszono do przyjmowania norweskich nazwisk w celu zakupu ziemi i integracji z resztą 
norweskiej populacji. Dorośli zostali zasymilowani zgodnie z życiem na Zachodzie i tylko niektórzy z nich, zwłaszcza 
Saamowie z tundry, z wielkim trudem kontynuowali pracę z reniferami i przestrzegali swoich tradycji. Dzieci 
urodzone w okresie norwegizacji często nie uczyły się własnego języka. Aby je chronić i zapewnić integrację z 
Norwegami, rodzice rozmawiali z nimi tylko w oficjalnym języku. Dziś wielu z nich to ludzie dorośli, którzy czują, że 
stracili swoje korzenie. Mówiąc o ludzie Saami, należy rozróżnić „Saamów z morza” i „Saamów z tundry”. Grupa „z 
morza”, zamieszkująca wybrzeża usiane fiordami, była jedną z pierwszych, które poddano procesowi norwegizacji. 
Odsetek osób niemówiących w języku lapońskim jest wśród nich bardzo wysoki. Praktycznie, większość w wieku od 
30 do 60 lat nie zna swojego języka ojczystego. Obecnie, żeby temu zaradzić, podjęto szereg inicjatyw mających na 
celu odzyskanie tożsamości. W tym celu parlament Lapończyków przywrócił język lapoński do szkół, w których 
dzieci uczą się również swoich tradycji i historii. Istnieją także specjalne kursy dla dorosłych, którzy chcą nauczyć 
się własnego języka. Saamowie z tundry jako lud koczowniczy, zajmujący się hodowlą reniferów, byli mniej 
dotknięci norwegizacją, a w norweskich miastach Karasjok i Kautokeino dla 85% mieszkańców język sami to 
pierwszy język. >>> Finlandia: wzrasta liczba katolików  

Koczownicy z tundry: Saamowie z tundry zajmują się głównie hodowlą reniferów, co jest przyczyną ich 
koczowniczego trybu życia, ponieważ muszą podążać za ich ruchami. Od dzieciństwa rodzice wprowadzają swoje 
dzieci w pracę polegającą na stałym i pełnym kontakcie z naturą. 
Renifery są całkowicie wolne, to ludzie muszą dostosowywać się do ich ruchów. W praktyce zwierzęta 
przemieszczają się z wybrzeża do tundry zgodnie z porami roku i podążają tymi samymi ścieżkami od tysięcy lat: 
ruch odbywa się tą trasą od czasu, gdy Saamowie zaczęli żyć z tej działalności i jest ściśle związany z 
poszukiwaniem pożywienia przez renifery. Saamowie podążają za zwierzętami. W dawnych czasach podróżowali 
na saniach zaprzężonych w renifery lub na nartach. Dziś renifery są wyposażone w obrożę GPS, a specjalna 
aplikacja pozwala właścicielom dokładnie lokalizować miejsca, dokąd zmierzają zwierzęta. To znacznie uprościło 
pracę Lapończyków. Przed wprowadzeniem GPS konieczne było ciągłe pilnowanie stada. Całe rodziny żyły 
miesiącami nieustannie wznosząc i demontując swoje igloo, śledząc ruchy zwierząt. Kiedy stado zatrzymywało się 
na odpoczynek, robiła to również rodzina, ale jeśli zwierzęta zaczęły się ruszać, rodzina natychmiast musiała za 
nimi podążać. Ostatni spęd reniferów saniami miał miejsce w Norwegii w 1976 r. Dzisiaj, dzięki nowoczesnej 
technologii Saamowie zbudowali na trasie, którą przemieszczają się renifery, chatki (małe drewniane wiaty), a dzięki 
mocnym skuterom śnieżnym zimą i quadom latem mogą szybko dotrzeć do stad. 

 
FOT. VALENTINA TAMBORRA/KOMBONIANIE 

>>> „Masz jeszcze czas by zawrócić”. Fińskie miasto reklamuje się… antyreklamą. Pomysł przyciąga tłumy!  

W głębinach fiordów: Nazwa „Saamowie z morza” może sugerować tradycję rybacką, ale w rzeczywistości ich 
źródłem utrzymania w przeszłości była hodowla owiec i produkcja wełny. Rybołówstwo nie było ich głównym 
źródłem pożywienia, ale stanowiło część gospodarki, która opierała się w większości na handlu wymiennym. Więzi 
pomiędzy Saamami z morza a tymi z tundry były i nadal są bardzo silne. Pierwsze drogi łączące ich z resztą 
Norwegii powstały dopiero w latach siedemdziesiątych, dlatego też do tego czasu gospodarka z konieczności 
opierała się na wymianie między tymi dwiema populacjami Lapończyków. Podczas gdy pierwsza grupa 
produkowała wełnę, tkaniny oraz przedmioty z drewna i kości (przedmioty, które zwykle nazywane są duodji oraz 
takie przedmioty jak noże, wełniane skarpety, koce – wszystko wykonane ręcznie), druga zaopatrywała Saamów z 
morza w skóry reniferów (doskonała ochrona przed zimnem na obszarach za kołem podbiegunowym) oraz mięso. 
Obecnie Saamowie wykonują różnorodne prace. Są doskonale zintegrowani z resztą norweskiego społeczeństwa, 
nie żyją już na zasadach barteru, ale pracują jako nauczyciele, lekarze… >>> Zofia Kędziora: święta Łucja mroki odsłania  

https://misyjne.pl/finlandia-wzrasta-liczba-katolikow/
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/masz-jeszcze-czas-by-zawrocic-finskie-miasto-reklamuje-sie-najbardziej-pesymistycznym-przeslaniem-pomysl-przyciaga-tlumy/
https://misyjne.pl/swieta-lucja-mroki-odslania/


Specyfika języka: Obydwie grupy Saamów żyją w bliskim kontakcie z naturą. To niejako „wymusza na nich” 
ekstremalny szacunek i rygor. I choć muszą polować i hodować zwierzęta, żaden Saami nie robi tego dla sportu, a 
jedynie z konieczności przetrwania. Dla tych ludów szacunek dla Matki Natury jest podstawą wszelkich działań. 
Przed polowaniem lub łowieniem ryb, na początku okresu wypasu Matka Ziemia otrzymuje podziękowania i 
proszona jest o pozwolenie na kontynuowanie ich działalności. Innym szczególnym aspektem, który pokazuje, jak 
skomplikowana i jednocześnie trudna jest kultura Lapończyków oraz jak ściśle związana jest z kwestiami 
środowiskowymi, jest ich język. 
 

Obecnie skatalogowanych jest jedenaście różnych dialektów, z których jeden wymarł w 1800 r., a drugi w 2003 r. 
Tylko sześć występuje w formie literackiej. Bardzo trudno jest zrozumieć i nauczyć się mówić w tym języku, 
ponieważ jedno słowo czasem może mieć 100 różnych wyrażeń. Takim konkretnym przykładem jest słowo 
określające śnieg. Żyjąc w Arktyce, gdzie śnieg, lód i słabe światło dominują przez sześć miesięcy w roku, 
Saamowie muszą precyzyjnie zdefiniować ten istotny składnik, który decyduje o ich zdolności do poruszania się i 
pracy na tak trudnym terytorium, jakim jest tundra. Tak więc, aby opisać śnieg, gdy jest suchy, kruchy, mączny lub 
zamarznięty, używa się zupełnie innych słów. 

  >>> Skandynawia: więcej katolików 

 
FOT. VALENTINA TAMBORRA/KOMBONIANIE 

Postęp a tradycja 

W dzisiejszym świecie Lapończykom coraz trudniej jest kontynuować swój tradycyjny styl życia ze względu na 

różne czynniki, które utrudniają życie koczownicze i zgodne z rytmem natury. Zmiany klimatyczne, redukcja terenów 

przypisanych im do hodowli reniferów, a także turystyka, która często dociera do miejsc jeszcze do niedawna 

niedostępnych dla turystów (wydzielone były do hodowli i wypasu reniferów) to elementy utrudniające zachowanie 

tradycji. W norweskich i szwedzkich miastach doszło do protestów, które uniemożliwiły otwarcie nowych kopalń, a 

niektórzy przywódcy społeczności Saamów z tundry sprawili, że ich głos został wreszcie usłyszany przez rządy. 

Jednak wydaje się nieuniknione, że postęp będzie kontynuowany, a wraz z nim, jak to często bywa, poświęcone 

zostaną mniejszości, które wiodą życie dalekie od szaleństwa współczesnego świata. Miejmy nadzieję, że w tej 

społeczności wytrwałość, siła woli i przywiązanie do korzeni umożliwią młodszym Saamom kontynuację ich tradycji, 

nawet kosztem ciężkiej pracy i wielu poświęceń.  https://misyjne.pl/misja/saamowie-czyli-rdzenni-europejczycy-reportaz/

 

 

https://misyjne.pl/skandynawia-wiecej-katolikow/
https://misyjne.pl/misja/saamowie-czyli-rdzenni-europejczycy-reportaz/
https://misyjne.pl/misja/saamowie-czyli-rdzenni-europejczycy-reportaz/


Tradycje wielkanocne na świecie 
Święta Wielkanocne mimo, że mające większe znaczenie w kościele katolickim niż Boże Narodzenie nie mają stałego ceremoniału 

związanego z obchodami dnia Zmartwychwstania Pańskiego. W różnych krajach obowiązują inne tradycje, choć można powiedzieć, że 

elementami wspólnymi są jajka, woda i wierzbowe witki. Naszą wielkanocną podróż zacznijmy od północy Europy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 W Wielki Czwartek w średniowiecznym hiszpańskim 
miasteczku Verges odbywają się tradycyjne tańce 
śmierci. Od północy do 3 nad ranem przebrani za kostuchy 
mieszkańcy i turyści wędrują ulicami miasta w kolorowym 
korowodzie. Procesję zamyka kościotrup niosący skrzynkę z 
prochami. Ale to nawiązanie do tradycji wieków średnich. Z 
tradycją katolicką związane są występy podczas, których 
odgrywa się scenki męczeństwa Chrystusa. 

 

Skandynawskie dzieciaki (Finlandia, Szwecja) w tym dniu przebierają 

się za czarownice. Z umalowanymi twarzami, w chustach na głowach i z 
miotłą i wierzbową rózgą w ręku wędrują od domu do domu żebrząc o 
cukierki i słodycze. A w wielkanocną niedzielę w wielu miejscach pali się 
także ogniska mające odstraszyć latające na miotłach wiedźmy. Domy 
Skandynawów w tym okresie udekorowane są gałązkami bazi. Ich sąsiedzi, 
Norwegowie obchodzą Wielkanoc chyba w najbardziej nietypowy i nie 
związany z religią sposób. Otóż dla północnych Europejczyków to 
wzmożony okres czytelniczy. Wydawcy prześcigają się wtedy z 
wydawaniem nowych powieści kryminalnych. Jak mówią źródła historyczne 
zwyczaj ten zapoczątkował w 1923 wydawca powieści, który na pierwszej 
stronie gazety reklamował opublikowanie nowej powieści kryminalnej, a 
zrobił to tak dobrze, że czytelnicy potraktowali to jako prawdziwy news. 
Poza tym w okresie wielkanocnym organizowane są biegi narciarskie. 
Teraz jedźmy na Zachód.   

 

 Na południu Francji tradycją jest serwowanie na głównym 
placu miejskim w wielkanocny poniedziałek wielkiego 
omletu. Zwyczaj ten nawiązuje do czasów napoleońskich, 

kiedy to Napoleon zatrzymując się w jednym z południowych 
miasteczek posilał się omletami, które tak mu smakowały, że 
zarządził, by mieszkańcy miasteczka zebrali wszystkie jajka i 
przygotowali omlet dla jego wygłodniałych żołnierzy. W 
Niemczech ludzie rozpalają wielkanocne ogniska, które palą 
się do białego rana. Niemcy spędzają czas na raczeniu się 
kiełbaskami i piwkiem. Na śniadanie z kolei podawany jest 
specjalny świąteczny chleb z rodzynkami i migdałami. 

 Kierujmy się teraz na południowe krańce 
kontynentu europejskiego do Grecji i Włoch. W 
sobotni poranek na greckiej wyspie Korfu 
odbywa się tradycyjne tłuczenie glinianych 
naczyń. Mieszkańcy wyrzucają je z okien tłukąc 
na ulicznym bruku. Według jednych jest to 
nawiązanie do noworocznych tradycji 
Wenecjan, według innych zwyczaj ten 

symbolizuje przywitanie wiosny polegające na 
pozbyciu się starych i przygotowaniu nowych 
garnców na nowe ziarna i plony. 

 Wielkanocne tradycje w stolicy apostolskiej to 
celebrowana przez papieża droga krzyżowa w 
Koloseum. Ogromny krzyż oświetlony palącymi się 
pochodniami niesiony przez wiernych zatrzymuje się 
przy 14 stacjach. W Wielką Sobotę natomiast odbywa 
się uroczysta msza święta celebrowana przez papieża, 
a w niedzielę ojciec święty z balkonu kościoła 
przekazuje tradycyjne błogosławieństwo „Urbi et Orbi” 
zebranemu na Placu Św. Piotra tłumowi. Zajrzyjmy 
jeszcze do naszych południowych sąsiadów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezależnie od tego, która z tradycji jest 
waszym udziałem wszystkim życzymy 
Błogosławionych Świąt!

 

 

 

 

Na Węgrzech w poniedziałek mężczyźni 
polewają wodą, perfumami albo perfumowaną 
wodą dziewczęta, a potem proszą o 
całusa. Wylewanie kubła wody na głowę panny 
ma symbolizować oczyszczenie, zdrowie i 
płodność. 

U naszych najbliższych południowych sąsiadów 
Czechów i Słowaków panny też nie mają łatwo w 
wielkanocny poniedziałek. Mężczyźni dają im klapsy 
ręcznie wykonanymi rózgami ozdobionymi kolorowymi 
wstążkami. Według legendy rózga zrobiona jest z gałązek 
drzewa, na którym jako pierwszym pojawią się pączki, a 
poprzez klapsy przekazuje się siły witalne kobietom. 

  
 
Na koniec jeszcze 
kilka słów o 
amerykańskiej 
tradycji. 
 

Od ponad 130 lat 
Biały Dom 
organizuje Easter 
Egg Roll, czyli 
turlanie kolorowych 
jajek przy pomocy 
dużych łyżek, w 
której to imprezie 
biorą udział dorośli i 
dzieci, łącznie z 
urzędującym 
prezydentem i jego 
rodziną.  
 
Poza tym 
organizowane są 
poszukiwania jajek 
(egg hunt) oraz 
warsztaty robienia 
ozdób 
wielkanocnych. 

   



PRAWNICY WALCZĄ Z “KRZYŻOFOBIĄ” W HISZPANII 

  FOT. EPA/YOAN VALAT     KAI  2021-04-14 
 

AEAC kieruje do sądów coraz więcej skarg na decyzje samorządowców tego kraju, którzy pod pozorem walki z 

frankizmem usuwają symbole religijne z przestrzeni publicznej, głównie krzyże. Nazwali to zjawisko “krzyżofobią”. 

Jedną z ostatnich jest sprawa burmistrza gminy El Casar w prowincji Cáceres na zachodzie kraju, który 

zapowiedział usunięcie stojącego w centrum miasta krzyża. Jego zdaniem umieszczony na jednym z głównych 

placów tej miejscowości kamienny krzyż promuje ponoć poglądy zwolenników reżimu frankistowskiego, który 

panował w Hiszpanii w latach 1939-75. Stowarzyszenie przypomniało, że większość sądów w regionach, w których 

próbowano usunąć krzyże, wypowiadała się w ostatnich latach, aby “nie traktować symboli religijnych jako 

frankistowskich”. Jednocześnie wskazano, że mimo to w Hiszpanii nie brakuje samorządowców, którzy – również 

wbrew woli większości mieszkańców gminy – usiłują usuwać krzyże. „W Celanova w Galicji zwolennicy tych działań 

zebrali 1500 podpisów, podczas gdy przeciwnicy tego pomysłu aż 25 tys.” – zauważyła przewodnicząca AEAC 

Polonia Castellanos. Zapewniła, że kierowana przez nią organizacja będzie bronić zarówno krzyża w tym mieście, 

jak i innych znajdujących się w przestrzeni publicznej symboli religijnych, które samorządowcy próbują usuwać pod 

pretekstem walki z frankizmem. https://misyjne.pl/prawnicy-walcza-z-krzyzofobia-w-hiszpanii/

 

Chrystianofobia jest już w Europie faktem  
Chrystianofobia jest już faktem w Europie, nie chcemy, aby pogłębiała się w Polsce. Taka fobia w stosunku do ludzi 
wierzących, dyskryminowanie osób, które cytują Katechizm Kościoła Katolickiego w ramach swojej wolności 
osobistej, już niekiedy zdarza się u nas – mówił. Szef resortu edukacji i nauki przyznał, że przyjął z radością 
utworzenie na UKSW Centrum Badania Wolności Religijnej. Dodał, że takie badania są potrzebne „po to, żebyśmy 
mieli przegląd sytuacji na świecie, w Europie i w Polsce i żebyśmy mogli zabezpieczyć nasz region, całą tę część 
Europy, przed atakami na wolność religijną, przed atakami na ludzi wierzących każdego wyznania, ale w 
szczególności tego, które w Polsce jest dominujące, czyli wyznań chrześcijańskich”. – Wolność religijna to nie jest 
temat, który dotyczy tylko Afryki, Bliskiego Wschodu czy innych kontynentów – powiedział podczas briefingu ks. 
prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz wykładowca 
UKSW. Przywołał dane z raportu składanego przez stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ mówiące 
o tym, że rocznie w wyniku prześladowań z wiarę ginie 170 tys. chrześcijan. – Czyli co trzy minuty ktoś był 
zabijany z powodu wyznania. Ostatnie dane mówią o 105 tys. zabitych chrześcijan – dodał. Jak stwierdził, dziś 
niestety chrystianofobia to zjawisko coraz częściej zauważalne w Europie. – We Francji „Le Figaro” podało, że 
ataki na miejsca kultu judaizmu i islamu spadają w ciągu roku o 58,5%, natomiast ataki na miejsca kultu związane z 
chrześcijaństwem wzrosły o 90%. >>> Prześladowania chrześcijan nasilają się [RAPORT] 

Pamiętamy tych Koptów w pomarańczowych strojach, którym na wybrzeżu libijskim ścięto głowy, a ich 
krew zafarbowała na czerwono wody morza. Nie chcemy, żeby to nastąpiło w Europie. Ks. Cisło 
podziękował ministrowi Czarnkowi za „moralne i materialne wsparcie” powstania nowej inicjatywy na UKSW. – 
Mamy wreszcie odważnego ministra, który potrafi mówić to, co trzeba – stwierdził ks. Cisło. Dodał, że nowa 
placówka będzie miejscem wymiany intelektualnej i wpisuje się w ideę uniwersytetu jako miejsca dialogu z 
ludźmi różnych poglądów i wyznań, ale nawzajem się szanujących. 
Uniwersyteckie Centrum Badania Wolności Religijnej powstało na mocy zarządzenia rektora UKSW ks. prof. 
Ryszarda Czekalskiego. Głównymi zadaniami jednostki mają być m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań 
naukowych na temat wolności religijnej i chrystianofobii, rozpoznawanie potrzeb i formowanie postulatów z zakresu 
pomocy humanitarnej i chrystianofobii oraz upowszechnianie wiedzy na temat organizacji państwowych, 
międzynarodowych, społecznych, charytatywnych i kościelnych działających w tym obszarze. >>> Prof. Antoni 
Dudek (UKSW): największe zagrożenia dla Polski czyhają z zewnątrz [ROZMOWA]   
https://misyjne.pl/chrystianofobia-jest-juz-faktem-w-europie/
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FILM O OJCU ŻELAZKU DOSTĘPNY W INTERNECIE 

   FOT. ARCHIWUM      REDAKCJA  2020-04-26 
 

W czwartek 30 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD – 

legendarnego, pracującego w Indiach misjonarza, który dzięki swojej pracy z najuboższymi ludźmi ulicy 

zyskał przydomek „Ojca Trędowatych”. Z tej okazji w serwisie YouTube dostępny będzie najnowszy film o 

ojcu Żelazku – „Siewca nadziei”. 29 kwietnia 75. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau, gdzie między 1940-5, 

więziony był także o. Marian Żelazek, werbiści udostępnili w serwisie YouTube najnowszy film dokumentalny o ojcu 

Marianie Żelazku pt. „Siewca nadziei” (2018) w reżyserii Andrzeja Biernackiego. Film jest dostępny tylko przez 

tydzień od 25 kwietnia do 3 maja do godz. 21. >>> Na barce z węglem  

Co więcej, 30 kwietnia o godz. 18:15 na stronie werbisci.pl rozpocznie się transmisja mszy św. z kościoła 

parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Chludowie, gdzie mieści się Dom Misyjny werbistów, gdzie razem ze 

współbraćmi o. Mariana można będzie modlić się o szybką beatyfikację „Ojca Trędowatych” . Więcej informacji: 

 
FOT. MISJONARZE WERB IŚCI Z CHLUDOWA 
 

https://misyjne.pl/misja/siewca-nadziei-film-o-o-zelazku-dostepny-w-internecie/

 

 

http://misyjne.pl/tag/o-marian-zelazek-svd
http://misyjne.pl/tag/indie
https://www.youtube.com/watch?v=SSRAN5pZzpg
https://misyjne.pl/misja/na-barce-z-weglem/
http://werbisci.pl/
https://misyjne.pl/misja/siewca-nadziei-film-o-o-zelazku-dostepny-w-internecie/
https://misyjne.pl/misja/siewca-nadziei-film-o-o-zelazku-dostepny-w-internecie/


Nauka słówek i poznawanie Boga. „Anielski angielski” 
na kanale michalitów 

"Anielski angielski" to cykl bezpłatnych lekcji online, w czasie których 
przybliżane jest religijne słownictwo w języku angielskim. Można je obejrzeć 
na kanale YouTube dwumiesięcznika "Któż jak Bóg". 

To taki angielski, który pomoże nam być w kontakcie z Panem Bogiem i 
Aniołami – mówi ks. Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny dwumiesięcznika 
„Któż jak Bóg”. Jak wspomina duchowny, kiedyś wszedł do kościoła, a 
przewodniczka, która tłumaczyła grupie angielskojęzycznej co znajduje się 
w świątyni, miała problemy ze słownictwem. 

Trochę jej podpowiedziałem i stwierdziłem, że jednak warto uczyć się 
angielskiego, który pomoże nam odnaleźć się w świecie wiary i religii – 
opowiada ks. Prusakiewicz, pomysłodawca cyklu „Anielski angielski”. 

Nie tylko nauka, ale doświadczenie Boga 

Na kanale „Któż jak Bóg” zamieszczono już osiem lekcji, podczas których 
przedstawiane jest religijne słownictwo w języku angielskim. Zajęcia są 
różnej długości, a ich celem jest nie tylko poznanie nowych słówek, lecz 
przede wszystkim poznanie Boga i Aniołów. Lekcje odbywają się z native 
speakerem, dr. Robertem Stacpolem, dyrektorem Instytutu Bożego 
Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. 

Lekcje są bezpłatne, a skorzystać z nich może każdy, niezależnie od 
znajomości języka angielskiego. Jak podkreślają pomysłodawcy, nie tylko o 
poznanie nowych wyrażeń, lecz przede wszystkim o doświadczenie Boga, 
przy okazji nauki. Serdecznie zapraszam do niezwykłej szkoły języka 
angielskiego – dodaje duchowny 

>>>OBEJRZYJ<<< 

kh/Stacja7 - Któż jak Bóg - https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA 

Anielski angielski - lekcja 1 - https://youtu.be/AnVaZusrvlE 
Anielski angielski - lekcja 2 - https://youtu.be/IfkSwYYB-ZU 
Anielski angielski - lekcja 3 - https://youtu.be/-M3oE7oykHA 
Anielski angielski - lekcja 4 - https://youtu.be/HNeoCeoT1hg 
Anielski angielski - lekcja 5 - https://youtu.be/OSGEJyGdlTY 
Anielski angielski - lekcja 6 - https://youtu.be/V7lE0guyy5Y 
Anielski angielski - lekcja 7 - https://youtu.be/SF48oW7Lgmk 
Anielski angielski - lekcja 8 - https://youtu.be/vz1nHfmn_44 

 

https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA
https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA/about
https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA
https://youtu.be/AnVaZusrvlE
https://youtu.be/IfkSwYYB-ZU
https://youtu.be/-M3oE7oykHA
https://youtu.be/HNeoCeoT1hg
https://youtu.be/OSGEJyGdlTY
https://youtu.be/V7lE0guyy5Y
https://youtu.be/SF48oW7Lgmk
https://youtu.be/vz1nHfmn_44


Walczyła o legalizację aborcji. Umarła w trakcie 

zabiegu 
Dodano: wczoraj 12:1745141 7520 0 

 
W grudniu 2020 r. Kongres Narodowy Argentyny zalegalizował aborcję do 14. tygodnia ciąży. / 

Źródło: PAP / JUAN IGNACIO RONCORONI 

Jak donoszą hiszpańskojęzyczne media, w niedzielę, w wskutek „wymarzonej” aborcji 

zmarła radykalna działaczka proaborcyjna María del Valle González López. 
 

María del Valle González López miała 23 lata i była przewodniczącą Radykalnej Młodzieży, w gminie La Paz, 

w prowincji Mendoza (Argentyna). 

Szokująca śmierć aktywistki 
11 kwietnia kobieta poddała się legalnej aborcji w miejscowym szpitalu, ale zabieg zakończył się jej śmiercią. Ten 

fakt zszokował opinię publiczną, ponieważ była to pierwsza śmierć odnotowana po zatwierdzeniu tak oczekiwanej 

ustawy aborcyjnej z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Dr Luis Durand, argentyński chirurg, wyjaśnił dziennikarzom serwisu ACI Prensa, piszącym o sprawie: „Chociaż 

niektórzy twierdzą, że śmierć młodej kobiety mogła nastąpić w wyniku »jakiegoś uchybienia«, to w rzeczywistości 

aborcja nie jest praktyką medyczną. Jeszcze kilka miesięcy temu w prawie argentyńskim był to czyn przestępczy 

(…) W przypadku aborcji – śmierć dziecka jest zawsze gwałtowna. Albo wstrzykuje się do macicy substancje, które 

je spalają, albo jest usuwane przez rozczłonkowanie, albo zostaje poddane ekstremalnym skurczom macicy 

i umiera z powodu uduszenia". 

– Ogólne zakażenie lub posocznica u kobiety przyjmującej mizoprostol może wystąpić, gdy wydalenie nie jest 

całkowite, a szczątki dziecka pozostają w macicy. Dlatego błędem jest twierdzenie, że jakiekolwiek narzędzia 

w organizmie mogą być »bezpieczne« – stwierdził dr Durand. 

Milczenie feministek 
Jak informuje autor artykułu w ACI Prensa – Walter Sanchez Silva, zastanawiające jest milczenie feministek wokół 

sprawy śmierci Maríi del Valle González López. 

Wiele wyjaśnia jednak komentarz liderki pro-life Guadalupe Batallán, która napisała w poniedziałek na swoim koncie 

na Twitterze: „Gdyby Maria zmarła w wyniku aborcji przeprowadzonej w podziemiu aborcyjnym, feministki 

zniszczyłyby całe miasto, ale skoro Maria umarła z powodu legalnej aborcji jej śmierć została wymazana". 

Nie istnieje aborcja bezpieczna dla kobiety, jak usiłuje nam się ciągle wmówić. Hasło polskiej Manify brzmiało: „Dają 

przykład Argentynki, jak zwyciężać mamy”, manifest polskiego Aborcyjnego DreamTeam’u zatytułowany był 

natomiast: „Zwyciężać jak Argentynki!”. 

Słowo „Zwycięstwo” – w kontekście śmierci dziecka, a czasem również i matki, jak w tym tragicznym przypadku –

 brzmi jednak po prostu diabolicznie.  https://dorzeczy.pl/swiat/179506/walczyla-o-legalizacje-aborcji-umarla-w-

trakcie-zabiegu.html 
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„Lewico – zostaw nasze dzieci w spokoju!". Rośnie 

sprzeciw Hiszpanów wobec ideologii gender 
Dodano: 18 marca 2021,  19:2520719 280433 25 

 
Flaga LGBT, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Flickr / Tony Webster / CC BY-SA 2.0 

Hiszpania jest doskonałym przykładem, że im wcześniej wprowadza się zajęcia z edukacji seksualnej do szkół tym więcej nieletnich 

dziewczynek zachodzi w ciążę a choroby przenoszone drogą płciową stają się powoli typowymi chorobami wieku szkolnego. 

Oczywiście polska lewica nie przyjmuje do wiadomości lekcji płynącej z Hiszpanii ponieważ łączy ją z tamtejszymi socjalistami 

i komunistami ten sam nihilizm i pogarda wobec tradycyjnych wartości. 

Odkąd jednak w nieco uśpionym społeczeństwie, sterroryzowanym przez dyktat ideologii gender pojawili się konserwatyści z VOX –

 rozpoczęła się realna wojna kulturowa o odzyskanie niewinnego dzieciństwa dla indoktrynowanych dzieci: 

„Lewica nigdy nie ufała rodzicom jako wychowawcom własnych dzieci i dlatego wicepremier Calvo powiedziała nam rok temu, 

że DZIECI JUŻ NIE NALEŻĄ DO RODZICÓW” – grzmiał 16 marca w Kongresie deputowany Francisco José Contreras - jeden 

z najwybitniejszych filozofów prawa w Hiszpanii. Warto przytoczyć jego krótkie przemówienie, aby być świadomym o jakie 

„wartości” edukacji seksualnej walczy lewica w każdym kraju: „Lewica wykorzystuje edukację szkolną do indoktrynacji 

i przedwczesnego seksualizowania dzieci. Każe im poznawać problemy zupełnie nieodpowiednie dla ich wieku i dlatego wmawia 

im kolejno: że chłopcy mogą być uwięzieni w ciałach dziewcząt lub na odwrót, że wszyscy chłopcy są potencjalnymi sprawcami 

gwałtów, że romantyczna miłość jest ukrytą formą maczyzmu i że aborcja nie jest zabiciem istoty ludzkiej lecz po prostu -prawem 

kobiety. (…) Lewica zawsze domaga się maksymalnej tolerancji dla wszystkich z wyjątkiem rodziców, którzy nie podzielają 

lewicowych dogmatów. Nie toleruje rodziców, którzy tak jak my -uznają, że miłość między mężczyzną i kobietą jest podstawą 

zachowania społeczeństwa. Sprzeciwiamy się wojnie płci! Nie pozwolimy Wam progresistom kraść dusze naszych dzieci, i dlatego 

VOX zaproponował veto wobec waszej polityki. W szkołach w Móstoles aktywiści LGBTI prowadzą kursy dla dzieci „jak zostać gejem 

lub lesbijką”, program edukacji szkolnej w regionie Navarry obejmuje zajęcia z masturbacji i gier erotycznych w przedszkolu, w El 

Pinillo Drag Queen naucza dzieci z pierwszych klas o różnorodności seksualnej, w Huércal Overa w ramach warsztatów seksualnych 

zmuszano dzieci do symulowania aktów seksualnych i fellatio na oczach innych rówieśników. Przykłady można mnożyć. Zebrała 

je w swoich książkach deputowana VOX-u Alicia V.Rubio, która demaskuje prawdziwe cele ideologii gender. Postępowcy, zostawcie 

nasze dzieci w spokoju! I pamiętajcie, że… „kto gorszy jednego z tych maleńkich temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi 

i utopić go w morzu”. To łączy polską i hiszpańską prawicę Kto zna realia Hiszpanii może domyślić się ile odwagi trzeba 

do wygłoszenia podobnych słów. Lewicowe bojówki prześladują konserwatystów nie tylko na mityngach wyborczych. Za sprawą 

lewicy „kultura polityczna” upadła do tego stopnia, że socjaliści i komuniści przywykli usprawiedliwiać przemoc wobec posłów VOX-u 

koniecznością prowadzenia „walki z faszyzmem”. Deputowany Francisco José Contreras ma szczególny respekt dla Polaków, dlatego 

wielokrotnie sprzeciwiał się propagandzie rosyjskiej publikując teksty i artykuły odsłaniające perwersyjną politykę historyczną 

Kremla. Bo to, co łączy polską i hiszpańską prawicę to nie tylko przyznawanie się do wspólnych korzeni chrześcijańskiej Europy, 

nie tylko wojna kulturowa z ideologią gender ale po prostu – niezgoda na kłamstwo w każdej postaci. Niezależnie czy dyktuje 

je Moskwa, Bruksela czy Madryt.  https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/176335/hiszpanie-coraz-bardziej-sprzeciwiaja-sie-ideologii-

gender.html
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Hiszpańska europoseł: Polska jest 
ostatnią nadzieją, jaką mamy 
w Europie 
Dodano: przedwczoraj 17:022773220 0 

 
Hiszpańska europosłanka Margarita de la Pisa / Źródło: YouTube / Conversando con Europa. Margarita de la 

Pis/ Parlamento Europeo, Oficina en España 

Parlament Europejski wykorzystuje kwestię aborcji, aby ingerować w suwerenność 

państw – tłumaczy hiszpańska europosłanka Margarita de la Pisa w wywiadzie dla Remix 

News. 
 

Jak podkreśla w rozmowie z Olivierem Baultem polityk hiszpańskiej partii VOX Margarita de la Pisa, w Parlamencie 

Europejskim trudno o zdywersyfikowaną dyskusję m.in. o kwestii aborcji. 

 
Dyskusja o prawie do życia 
 

W wywiadzie Margarita de la Pisa tłumaczy, że w Parlamencie Europejskim narzucane jest jedno podejście 

do kwestii życia dzieci nienarodzonych, które przez większość uważane jest za jedyne prawdziwe, oparte 

na faktach. 

– Doszło do tego, jak stwierdziłam któregoś dnia, że wygląda na to, że organizacje pro-life są przeciwko prawom 

człowieka – stwierdziła polityk i dodaje, że "wygląda na to, że prawo do życia, nie jest już prawem niezbywalnym". 

Jak podkreśla dalej hiszpańska europoseł, „Parlament Europejski wykorzystuje kwestię aborcji, aby ingerować 

w suwerenność państw”. 

 
Polska „ostatnią nadzieją Europy” 
 

Margarita de la Pisa została także zapytana o stanowisko polskich konserwatystów, którzy na forum PE bronią –

 podobnie jak VOX – prawa do życia. 

– Tak, PiS ma bardzo jasne stanowisko w kwestii ochrony życia. Tak naprawdę, dzięki mocnej pozycji Polski 

wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, to kluczowe państwo (w sporze dot. aborcji - red.). 

Powiedziałbym nawet, że Polska jest ostatnią nadzieją, jaką mamy w Europie – stwierdziła europoseł. 

Jak dodała w wywiadzie Margarita de la Pisa, jej zdaniem "gdyby Polska nie utrzymała tak jasnego 

i zdecydowanego stanowiska w sprawie aborcji, żaden kraj w Europie by tego nie zrobił". 

https://dorzeczy.pl/swiat/179423/hiszpanska-europosel-o-aborcji-i-sytuacji-w-parlamencie-europejskim.html
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Psycho-socjotechniczna operacja – COVID-19. 
Milczenie owiec. 

 

 

 

https://niss.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/VID-20210410-WA0000.mp4?_=1 

Prezentujemy Państwu artykuł, który powstał na podstawie 

wykładów psychologa Richarda Grannona “Stand Up for 

yourself”. Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja 

psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatrów i 

psychologów, mająca na celu całkowite zburzenie obecnej 

percepcji świata i stworzenie Nowego Ładu. Jest częścią 

Agendy 2030 realizowanej przez ONZ mającej na celu 

całkowite przemodelowanie życia i stosunków społecznych. 

Żeby to osiągnąć trzeba najpierw skłonić ludzi, żeby zgodzili 

się na wszystko. To, co się obecnie dzieje i techniki, które są 

stosowane oparte są na schemacie osaczania ofiary przez 

psychopatę, tylko że w skali makro. Wszyscy jesteśmy 

ofiarami. Będziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego 

ważne jest, żeby wiedzieć, jakiej psychomanipulacji 

jesteśmy poddawani a także jak się przed tym bronić. Teraz 

przedstawię techniki, które są stosowane. A na końcu 

remedium – co robić?. https://niss.org.pl/operacja-psycho-

socjotechniczna-covid-19/ 
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Czechy: brutalne prześladowania komunistyczne nie 
zniszczyły wiary zakonników 
 

(Fot. Jan Josef Kohl / PTP / cirkev.cz)                                                                                                                                                                                                                                                                    

O brutalnych prześladowaniach, którym byli poddawani zakonnicy i uczniowie szkół kościelnych w okresie reżimu 

komunistycznego przypomina w 71. rocznicę ich internowania portal Czeskiej Konferencji Biskupów – cirkev.cz. 

 Jak zaznaczyli autorzy opracowania, drastyczne represje nie były w stanie zniszczyć wiary ludzi, którzy poświęcili się 

Bogu, ale trzeba było wielu lat, by życie zakonne się odrodziło. W nocy z 13 na 14 kwietnia 1950 roku komunistyczne 

organa bezpieczeństwa wtargnęły do ponad dwustu klasztorów męskich, prowadzonych przez Kościół internatów i 

domów zakonnych w całej ówczesnej Czechosłowacji. Akcję przeprowadzono w środku nocy przy akompaniamencie 

krzyków, przekleństw i szyderstw. Tzw. „akcja K” była przygotowywana od stycznia 1950 roku przez prezydium 

Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej pod osobistym nadzorem sekretarza generalnego, Rudolfa Slánskiego. 

Klasztory miały zostać ewakuowane, a ich mieszkańcy odizolowani od społeczeństwa. Po zdobyciu pełni władzy w 

lutym 1948 r. komuniści postrzegali zakonników jako zagrożenie, obawiając się ich wpływu na społeczeństwo. W 

swojej propagandzie tworzyli fałszywy obraz klasztorów jako miejsc grzechu i lenistwa, gdzie przechowywane są 

skradzione bogactwa i broń, i ukrywane są tzw. elementy antypaństwowe. Podrzucali nawet broń do niektórych 

klasztorów, aby potem mogli je z wielką pompą „odkryć”. 

Jak wspomina liczący dzisiaj niemal 93 lata jezuita o. Ludwig Armbruster, wówczas student w jezuickiej szkole 

filozoficznej w Děčínie: „próbowali znaleźć wśród nas jakichś donosicieli. Skupili się zwłaszcza na braciach zakonnych, 

którzy nie studiowali. Na przykład obiecali znaleźć kobietę, z którą mogliby się umówić. Ale im się nie udało”. 

Następny krok miał miejsce w marcu 1950 r., kiedy agenci państwowi zostali rozmieszczeni w klasztorach i szkołach 

zakonnych. Mieli oficjalnie zająć się sprawami finansowymi. – Komisarz nie robił nic specjalnego, tylko obserwował 

sytuację w klasztorze. Miał rozpoznać, kto jest kim, kto jest zwierzchnikiem, kto jest podwładnym i tak dalej – opisuje 

sytuację salezjanin, Miloslav Frank, który uczył się wówczas w szkole Zgromadzenia Salezjańskiego. – Kiedy więc za 

miesiąc przyszli zlikwidować klasztor, wiedzieli już, kim są nasi przełożeni i odwieźli ich w inne miejsca niż nas. 

Przypomniano, iż komuniści dobrze zdawali sobie sprawę, że planowana likwidacja zakonów i konfiskata ich majątku 

była działaniem całkowicie nielegalnym – nawet w porządku prawnym stalinowskiej Czechosłowacji. Dlatego 

postanowili wcześniej oczernić wizerunek Kościoła. Zorganizowali zainscenizowany proces z udziałem dziesięciu 

wybitnych osobistości z szeregów zakonników. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. opat klasztoru premonstratensów 

Augustin Machalka, opat klasztoru w Želivie, Vít Tajovský, prowincjał jezuitów František Šilhan. Poddano ich torturom 

fizycznym i psychicznym, zmuszając, by przyznali się do fikcyjnych zbrodni przeciwko państwu czechosłowackiemu. 

Zostali skazani na wiele lat więzienia. Ich rzekome szpiegostwo i zdradziecka działalność została kłamliwie opisana w 

broszurze „Co się kryło za murami klasztorów”, opublikowanej w wielu tysiącach egzemplarzy. 

Wszystko to wydarzyło się w Wielkanoc 1950 r. Pozostał tylko tydzień do napadu na klasztory. W następnych dniach 

policja kazała zarekwirować klasztorne dzwony, aby zakonnicy nie wszczęli w krytyczną noc alarmu. 



Niektórzy z ofiar komunistycznych represji zaznaczają, że ich przełożeni dowiedzieli się wcześniej o planowanej akcji 

bezpieki. – Nasz przełożony, profesor Valábek, wręczył każdemu cywilny garnitur i pięćset koron. Najwyraźniej 

dowiedział się z Urzędu Miejskiego, że tak się stanie, i znał również dokładną datę – mówi Bernard Boktor, który 

studiował teologię u salezjanów na Świętym Krzyżu nad Hronem (dzisiejsze Żar nad Hronem). O północy pod klasztor 

zajechały dwa autobusy. Agent StB zatrzasnął drzwi, obudził wszystkich i zaprowadził do pokoju wspólnego. Tam 

odczytali nakaz likwidacji klasztoru. Każdy mógł zabrać ze sobą jedną torbę i kołdrę. – Zanim wyszliśmy, profesor 

Valábek zaczął śpiewać hymn „Christus vincit” i wszyscy się przyłączyliśmy. Próbowali nam przeszkodzić, ale na 

próżno – wspomina Bernard Boktor. 

Niekiedy agenci przejawiali pewne ludzkie uczucia: – Wstałem i włożyłem sandały na bose stopy. Estebák, widząc to 

powiedział: „Człowieku, ubierz się odpowiednio, nie wiesz, dokąd idziesz” – wspomina ówczesny student teologii 

Benedikt Vladimír Holota – franciszkanin z konwentu Matki Bożej Śnieżnej w Pradze. Ale ten sam policjant pozwolił 

mu zabrać ze sobą tylko dwie książki, brewiarz, który właśnie odmawiał i Pismo Święte. 

Wspomnienia zakonników z całej Czechosłowacji są w wielu punktach zgodne. Na przykład często mówią, że nie mieli 

pojęcia, dokąd ich zabierają, a wśród nich były obawy, że autobusy z zapieczętowanymi oknami zmierzają do 

syberyjskich gułagów. 

Akcja K objęła łącznie 2 376 zakonników z 219 domów zakonnych, pozostałe zakony męskie zostały zlikwidowane 

przez komunistów w drugiej fali dwa tygodnie później. Latem i jesienią 1950 r. nastąpiła likwidacja zakonów żeńskich. 

Noc z 13 na 14 kwietnia nazwano zakonną Nocą św. Bartłomieja, a na Słowacji także Nocą Barbarzyńców. Zajmowane 

budynki klasztorne były często niszczone przez państwo lub zamieniane na domy dla osób niepełnosprawnych. 

Rozgrabiono bezcenne dzieła z bibliotek klasztornych. W międzyczasie wypędzeni zakonnicy byli internowani w kilku 

klasztorach. Młodzi mnisi i studenci zostali oddzieleni od swoich profesorów i przełożonych, ale spotykali się z 

członkami innych zakonów. Podczas internowania musieli ciężko pracować, bez prawa do wynagrodzenia i nieustannie 

byli narażeni na nieco naiwne próby ich reedukacji przez reżim komunistyczny. Dość zabawne było na przykład 

szkolenie marksizmu-leninizmu, prowadzone przez agitatorów o niskim potencjale intelektualnym. Innym razem 

próbowano nasyłać na nich dziewczęta ze związku młodzieży, które miały ich odwieść od drogi powołania. Ale 

ogromna większość braci stawiała opór. 

Wspierali się nawzajem, kapłani, którzy byli wśród nich, potajemnie odprawiali Mszę Świętą. Niektóre zajęcia, takie jak 

praca przy hodowli królików, pozwoliły im chociaż na chwilę „się zszyć” i studiować potajemnie. – Najpiękniejsze 

Święta Bożego Narodzenia spędziłem pośród braci wszystkich zakonów internowanych w Osku. Byli kapucyni, bracia 

mniejsi, redemptoryści, jezuici. To było niesamowite, to było coś – wspomina Benedict Vladimir Holota. 

Zajęcie klasztorów w Czechach i na Morawach odbyło się niemal bez oporu miejscowych mieszkańców, tylko w 

Ostrawie, Hodoňovicach koło Frýdku-Místku i Ořechovie wierni próbowali lekko protestować. Bardziej intensywne 

sprzeciwy miały miejsce na Słowacji. Na przykład w Podolíncu koło Lubowli około dwustu osób uzbrojonych w kije i 

kamienie próbowało uwolnić internowanych zakonników i studentów teologii, a policja rozproszyła ich gazem 

łzawiącym. Bernad Boktor wspomina, że procesja protestacyjna do klasztoru odbywała się tutaj prawie w każdą sobotę: 

– Wieś wiedziała, co się z nami dzieje, kto tam jest i dlaczego tam jesteśmy. Na przykład gromadzili się i szli do 

klasztoru, śpiewając pieśni maryjne. 

Jak wspominał nieżyjący już dominikanin, o. Jordán Jaromír Vinklárek, wśród kierownictwa Pomocniczych Batalionów 

Technicznych – struktury paramilitarnej, w której zmuszano do niewolniczej pracy młodych zakonników – najgorzej 

zachowywali się apostaci, którzy sami przeszli edukację kościelną. Potrafili uchwycić słabe miejsca. Kiedy znaleźli 

brewiarz lub Pismo Święte, wyrywali karty i wkładali do toalety. 

Jednak wszelkie prześladowania wzmocniły wiarę braci zakonnych, podobnie jak ich determinację, by dochować 

złożonych ślubów. W obozach internowania i oddziałach pracy przymusowej kontynuowali swoje życie duchowe, starsi 

prowadzili i inspirowali młodszych, później na wolności zapewniali możliwość otrzymania potajemnie święceń 

kapłańskich i wspierali się nawzajem. 

Chociaż Akcja K mogła wyeliminować zewnętrzne, materialne przejawy życia kościelnego i zakonnego, nie zniszczyła 

tego, co najważniejsze – wiary i poczucia przynależności do zakonu – przypomina portal Czeskiej Konferencji 

Biskupów, cirkev.cz. Zaznaczmy, że odrodzenie życia zakonnego w Czechosłowacji stało się możliwe dopiero po 

„aksamitnej rewolucji” w listopadzie 1989 roku i w następnych latach. Spory udział w tym procesie mają zakonni 

współbracia z Polski.  https://pch24.pl/czechy-brutalne-przesladowania-komunistyczne-nie-zniszczyly-wiary-zakonnikow/
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Chińscy biolodzy z Kunming Institute of Zoology wszczepili makakom ludzki gen odpowiedzialny za rozwój mózgu. Zmodyfikowane genetycznie małpy 
okazały się bardziej inteligentne w testach pamięciowych od innych makaków. Jednocześnie rozwój mózgu wydłużył się, choć nie zaobserwowano 
zmian w jego rozmiarze. Po podaniu informacji przez chińskie media, wielu zachodnich naukowców skrytykowało badania. Według nich chińscy 
naukowcy przekroczyli granicę. I trudno się dziwić, bowiem eksperymenty na naczelnych do złudzenia przypominają scenariusz „Planety małp” i trudno 
przewidzieć jakie mogą być konsekwencje takich działań.    https://www.chip.pl/2019/04/chinscy-naukowcy-stworzyli-hybryde-czlowieka-z-malpa/ 

    https://niezalezna.pl/390691-hiszpanscy-biolodzy-przekroczyli-granice-stworzyli-hybryde-czlowieka-i-malpy 

Japończycy stworzyli hybrydę człowieka i małpy. Zmodyfikowali jej mózg ludzkimi genami Naukowcy 

wprowadzili ludzki gen ARHGAP11B do płodów małp. Proces sprawił wzrost wielkości mózgu i przybranie podobnego kształtu do ludzkiego mózgu. Niektórzy badacze 
są zaniepokojeni kierunkiem, jaki obiera współczesna inżynieria genetyczna.  https://tech.wp.pl/japonczycy-stworzyli-hybryde-czlowieka-i-malpy-zmodyfikowali-jej-
mozg-ludzkimi-genami-6577761050954592a 
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Nauka słówek i poznawanie Pana Boga.                                               
„Anielski angielski” na kanale Michalitów 

"Anielski angielski" to cykl bezpłatnych lekcji online, w czasie których 
przybliżane jest religijne słownictwo w języku angielskim. Można je obejrzeć 
na kanale YouTube dwumiesięcznika "Któż jak Bóg". 

To taki angielski, który pomoże nam być w kontakcie z Panem Bogiem i 
Aniołami – mówi ks. Piotr Prusakiewicz, redaktor naczelny dwumiesięcznika 
„Któż jak Bóg”. Jak wspomina duchowny, kiedyś wszedł do kościoła, a 
przewodniczka, która tłumaczyła grupie angielskojęzycznej co znajduje się 
w świątyni, miała problemy ze słownictwem. 

Trochę jej podpowiedziałem i stwierdziłem, że jednak warto uczyć się 
angielskiego, który pomoże nam odnaleźć się w świecie wiary i religii – 
opowiada ks. Prusakiewicz, pomysłodawca cyklu „Anielski angielski”. 

Nie tylko nauka, ale doświadczenie Boga 

Na kanale „Któż jak Bóg” zamieszczono już osiem lekcji, podczas których 
przedstawiane jest religijne słownictwo w języku angielskim. Zajęcia są 
różnej długości, a ich celem jest nie tylko poznanie nowych słówek, lecz 
przede wszystkim poznanie Boga i Aniołów. Lekcje odbywają się z native 
speakerem, dr. Robertem Stacpolem, dyrektorem Instytutu Bożego 
Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych. 

Lekcje są bezpłatne, a skorzystać z nich może każdy, niezależnie od 
znajomości języka angielskiego. Jak podkreślają pomysłodawcy, nie tylko o 
poznanie nowych wyrażeń, lecz przede wszystkim o doświadczenie Boga, 
przy okazji nauki. Serdecznie zapraszam do niezwykłej szkoły języka 
angielskiego – dodaje duchowny 

>>>OBEJRZYJ<<< 

kh/Stacja7 - Któż jak Bóg - https://www.youtube.com/channel/UClTxP_IMzh7obwJhwhWVxeA 

Anielski angielski - lekcja 1 - https://youtu.be/AnVaZusrvlE 
Anielski angielski - lekcja 2 - https://youtu.be/IfkSwYYB-ZU 
Anielski angielski - lekcja 3 - https://youtu.be/-M3oE7oykHA 
Anielski angielski - lekcja 4 - https://youtu.be/HNeoCeoT1hg 
Anielski angielski - lekcja 5 - https://youtu.be/OSGEJyGdlTY 
Anielski angielski - lekcja 6 - https://youtu.be/V7lE0guyy5Y 
Anielski angielski - lekcja 7 - https://youtu.be/SF48oW7Lgmk 
Anielski angielski - lekcja 8 - https://youtu.be/vz1nHfmn_44 
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Naukowcy z USA, Chin i Hiszpanii wszczepili 
embrionom małp ludzkie komórki 
#badania genetyczne #genetyka #hybrydy #hybrydy ludzko-zwierzęce 

 

(Małpa 

kapucynka, zdjęcie ilustracyjne/Michael Ransburg, Flickr) 

W kalifornijskim Instytucie Salka stworzony został embrion, który jest hybrydą małpy i człowieka. Szef 

ekipy badawczej Juan Carlos Izpisua zapowiada, że otwiera to przed nauką nowe perspektywy. 

Hiszpańskojęzyczny badacz pracujący w Instytucie Salka w Kaliforni powiedział mediom, że w jego placówce 

badania nad stworzeniem hybrydy ludzko-zwierzęcej trwają od kilku lat. W 2017 roku skutecznie 

wprowadzono ludzkie komórki do organizmu świni. Było to jednak tylko wstęp do skrzyżowania człowieka z 

małpą, co teraz się udało. Naukowcy pracowali na sześciodniowych zarodkach małp. Wszczepili do nich 

ludzkie komórki. Temu zabiegowi poddano 132 małpie embriony. Po 19 dniach większość zginęła; przetrwały 

jednak trzy ludzko-zwierzęce hybrydy. 

Według Izpisuy w przyszłości rozwój badań nad ludzko-zwierzęcymi hybrydami ma pozwolić tworzenie 

tkanek służących przeszczepom, na przykład serca lub nerek. 

Badania nie były jednak prowadzone w Stanach Zjednoczonych, ale w Chinach. W pracach uczestniczyli 

naukowcy zarówno z USA, jak i z chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii w Kunming oraz z… 

Katolickiego Uniwersytetu św. Antoniego w hiszpańskiej Murcji. Według Izpisuy wybór padł na Chiny, bo 

tamtejsi badacze są bardzo doświadczeni w pracach nad małpami. Studia nad tworzeniem ludzko-zwierzęcych 

hybryd dopuszczalne są jednak nie tylko w Chinach, ale także w kilku państwach zachodnich, między innymi 

w USA, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.                                                                                                                                                                                                         

Źródło: forsal.pl  Pach https://pch24.pl/naukowcy-z-usa-chin-i-hiszpanii-wszczepili-embrionom-malp-ludzkie-komorki/
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Hiszpański rząd chce ZMIENIAĆ PŁEĆ dzieciom! 

Rewolucja trwa! || Jaka jest prawda? 

https://pch24.tv/hiszpanski-rzad-chce-zmieniac-plec-dzieciom-rewolucja-trwa-jaka-jest-prawda/

 

Kościół w Polsce o szczepionkach. Co wolno 

katolikowi? || Paweł Chmielewski NA STRAŻY 

https://pch24.tv/kosciol-w-polsce-o-szczepionkach-co-wolno-katolikowi-pawel-chmielewski-na-strazy/

 

Wszystkie mogą zakazać, ale TEGO nam nie 

odbiorą… || Kultura tak! 

https://pch24.tv/wszystkie-moga-zakazac-ale-tego-nam-nie-odbiora-kultura-tak/ 

Każą im milczeć? Tego prawie ŻADEN lekarz ci nie 

powie! || Ordo Iuris. W imię zasad 

https://pch24.tv/kaza-im-milczec-tego-prawie-zaden-lekarz-ci-nie-powie-ordo-iuris-w-imie-zasad/

 

Czy władze może nam zamknąć kościoły? || Ordo 

Iuris. W imię zasad 

https://pch24.tv/czy-wladze-moze-nam-zamknac-koscioly-ordo-iuris-w-imie-zasad/

 

Europa strefą wolności dla tęczowej rewolucji? || 

Ordo Iuris. W imię zasad 

https://pch24.tv/europa-strefa-wolnosci-dla-teczowej-rewolucji-ordo-iuris-w-imie-zasad/

 

Strajk kobiet to agresja wobec katolików! 

https://pch24.tv/strajk-kobiet-to-agresja-wobec-katolikow-ordo-iuris-w-imie-zasad/

 

Wstrząsające! Tysiące ocenzurowanych książek! 

https://pch24.tv/wstrzasajace-tysiace-ocenzurowanych-ksiazek-ii-dobre-czytanie/
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Apokryfy gnostyckie -   Ewangelia Tomasza    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelia według Tomasza inaczej Ewangelia świętego Tomasza Apostoła lub po prostu Ewangelia Tomasza, błędnie mylona 
z Ewangelią Dzieciństwa Tomasza i Księgą Tomasza - wczesnochrześcijański dokument o kontrowersyjnej datacji, niejasnego 
pochodzenia i przesłania przypisywany św. Tomaszowi, jednemu z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa z Nazaretu. Zgodnie z samą 
jego treściom zawiera słowa, które zostały w sekrecie wypowiedziane przez mistrza do ucznia, a następnie przez tego ostatniego 
zapisane. 

Dzieli się na wstęp ("To są sekretne słowa, które Jezus żywy wypowiedział, a zapisał je Didymus Juda Tomasz") sugerujący 
apostolskie i ezoteryczne pochodzenie, 114 krótkich cytatów i wywodów inaczej zwanych logiami lub logionami i tytuł na końcu 
("Ewangelia według Tomasza").  Tytułowanie tego dzieła "ewangelią" nie jest stosowne - choć tak sama jest zatytułowana, gdyż nie 
opisuje ona biografię chrześcijańskiego mesjasza, jak powinno to być w przypadku takiego gatunku literackiego, lecz jest zbiorem 
niepowiązanych ze sobą krótkich cytatów, rzadziej dłuższych wypowiedzi, których autorem miał być Jezus Chrystus w liczbie 114. 

Tomaszowe autorstwo i autentyczność wspomnianych wypowiedzi jest negowana przez wszystkie większe kościoły chrześcijańskie, 
które zaliczają je do apokryfów o charakterze gnostyckim. Inaczej oceniają ją niektórzy badacze, którzy dopatrują się w niej dowodu na 
istnienie źródła Q, zagadnień dotyczących wczesnej formy gnostycyzmu czy źródła na temat Jezusa starszego od kanonicznych ksiąg 
Nowego Testamentu. Czyni to dzieło jednym z najważniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych i niejasnych w interpretacji 
apokryfów.  https://pismoswiete.fandom.com/pl/wiki/Ewangelia_Tomasza 

 Apokryf ten występuje w filmie Stygmaty, gdzie został przedstawiony w sposób typowy dla spiskowej teorii dziejów. 
Zdaniem twórców filmu Kościół katolicki miał ukrywać jego treść, jako burzącą podstawy wiary. W kilku epizodach filmu 
cytowane są następujące słowa przypisywane Ewangelii Tomasza: „Jezus rzekł: Królestwo Boże jest w was i wokół was. 
Nie w domach z drewna i kamienia. Rozłup kawałek drewna, a będę tam, podnieś głaz, a znajdziesz mnie”. W 
rzeczywistości cytat jest kompilacją fragmentów z apokryfu 3 i 77, które nie zawierają słów „Nie w domach z drewna i 
kamienia” i brzmią trochę inaczej: Rzekł Jezus: „Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: „to królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą 

pierwsze przed wami”. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co 
jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie 
siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą”.   Rzekł Jezus: „Ja jestem światłością, która jest ponad wszystkimi. Ja jestem Pełnią, Pełnia 
wyszła ze mnie, Pełnia doszła do mnie. Rozłupcie drzewo, ja tam jestem. Podnieście kamień, a znajdziecie mnie tam”

[46]
.                                                          

 
Ewangelia Tomasza pojawia się również w książkach: 

 Kod Leonarda da Vinci Dana Browna 

 Mapa Trzech Mędrców Jamesa Rollinsa
[47]

 

 Dziedzictwo Templariuszy Steve'a Berry'ego 

 Valis Philipa K. Dicka 

 Twoja Nieśmiertelna Rzeczywistość Gary'ego R. Renarda    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Starożytny papirus z Nag-Hammadi zawierający apokryficzną Ewangelię według św. 
Tomasza. Został napisany w języku i pismem koptyjskim, ale sądząc po semityzmach jest 
on tylko tłumaczeniem i kopią aramejskiego oryginału.  

Św. Tomasz był jednym z dwunastu apostołów, sławnym ze swego 
niedowiarstwa i działalności misyjnej w Indiach oraz rzekomym 
autorem kilku apokryfów, w tym Ewangelii Tomasza 

Video: https://youtu.be/SyJxRNmUslg  

 
                   https://youtu.be/6t3MsZlnOGc 
 
                    https://youtu.be/SPsrnFa5G8U 
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Ewangelia Filipa - https://youtu.be/FMz1T9wfBR0 
Ewangelia Marii Magdaleny - https://youtu.be/sq3VtPpGmAU 

Ewangelia Judasza - https://youtu.be/_i86QjSxRys 
Ewangelia Barnaby - https://youtu.be/k9PghqmtStE 
Zaginione Ewangelie [Tajemnice Biblii] -  https://youtu.be/2Hldn3tNDQM 

DZIECIŃSTWO JEZUSA - Apokryfy -  https://youtu.be/0e3gwxiqiak 

Protoewangelia Jakuba - https://youtu.be/C4NiYhQaaGU 

Dlaczego Kościół ich nie uznaje? - https://youtu.be/gLfihsxI7sk 

Ewangelia a apokryfy - https://youtu.be/mw77SCuhgk0 
Rozmyślanie na tle apokryfów - https://youtu.be/hrFu0pdW5j0 
Zgodnie z ewangelią Barnaby, Jezus nie został 
ukrzyżowany i nie był synem Boga - https://youtu.be/3d5exDGktwE 

Kod Biblii rozszyfrowany - ukryte informacje dla 
ludzkości odczytane ! - https://youtu.be/zdn9rsqNdv8 
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz – Apokryfy - https://youtu.be/6CmRASM1lFI 

Ewangelia Prawdy - https://youtu.be/k8uM6sIXcqQ 
Księga Henocha - https://youtu.be/I1kP5sWsl0Y 
EWANGELIA MARII MAGDALENY - https://youtu.be/8CHN6Hguv1c 

Zaginione lata Jezusa - https://youtu.be/EillZdE-zTI 
Ewangelia Według Piłata - https://youtu.be/NwgDZ6H3oOU 
Księgi deuterokanoniczne wtórnokanoniczne apokryfy 
Starego Testamentu - https://youtu.be/X1z9LfmFwd4 
Starożytni KOSMICI i Magowie i Gwiazda (Apokryfy 
Nowego Testamentu 2) - https://youtu.be/45n2wfrnCJE 

Didache - Nauczanie 12 apostołów - https://youtu.be/KGP0bGhqezY 

Rękopisy z Qumran a wiarygodność Biblii - https://youtu.be/Fqi4klxhV7A
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