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Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej. (12 września w Warszawie). Co to jest beatyfikacja?
Św. Joanna Beretty Molla. Rzym świętuje 2774 urodziny.
Maraton modlitewny z papieżem w 30 sanktuariach świata. 3 maja na Jasnej Górze!
"Wyrok na niewinnych" - film o aborcji.
Papież pobłogosławił dzwon „Głos nienarodzonych”.

Męski Różaniec

2 pogrzeby jednego zmarłego dziecka (?)
Chiny: „Katolicy” uczestniczą w obchodach stulecia partii komunistycznej
Białoruski sąd wydał wyrok na polską szkołę w Brześciu. To zemsta za pamięć o wyklętych?
Greka i łacina okazały się być językami szerzącymi rasową nienawiść…
19 kwietnia 1919 roku nasze wojska wyzwoliły Wilno. Pakt Piłsudski – Petlura.
Episkopat USA przechodzi do działania. Chodzi o szczepionki i aborcję
Spłonął XVI-wieczny kościół we Francji. Ogień zniszczył niemal wszystko
Egipt: brutalne zabójstwo na Synaju. Kobieta w Egipcie.
Przeznaczył własne pieniądze na wykupienie z niewoli.

SZOKUJĄCY PLAN WHO! Przymusowa sterylizacja.
78 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. „W walce zwyciężymy śmierć”.
Piąta Ewangelia. Czy już ją poznałeś? Wielkanoc dawniej w Polsce.
Dlaczego mówimy „Jezus Nazareczyk”, skoro urodził się w Betlejem?
Gwałtowne starcia Arabów z Żydami w Jerozolimie w piątek, 23 kwietnia 2021 roku.
18 tys. dzieci i młodzieży z Maroka, Algierii, Erytrei, Gwinei oraz Afganistanu zniknęło w Europie bez śladu.

https://youtu.be/89oR0nbJqIM „Bystro Woda”. Rap po góralsku.
https://youtu.be/mLPsw_S_g_U Góralska muzyka Ks.Tischner:
https://youtu.be/1Z6_KR4IhRQ
https://youtu.be/TBcSSDoninM
https://youtu.be/_d6krruWAl4
https://youtu.be/bSCxCqR0Rs
https://youtu.be/XGsO5V_xD94 https://youtu.be/csZZ6Zs37bM
https://youtu.be/81vrYLd0I7k
https://youtu.be/6PG4uU64QNU https://youtu.be/ogei6jmGZE

CZYTAJ TEŻ POPRZEDNIE:

http://rabka.swmm.eu/test1.php

Rok Rodziny, Konkurs. Wolna niedziela. Św. Józef. - Rok Rodziny, Konkurs, Niedziela, Św. Józef, Pogoda
Wielkanoc, Andrea Bocelli. Depresja u mężczyzn. Psychoza. Chrześcijanie, którzy nawrócili
się z islamu nie są we Francji chronieni. Niebywały skandal w Londynie. Policja wypędziła
wiernych z kościoła. Kamerun, Jerozolima, Wietnam, Rzym, Ziemia Święta. Jakich roślin pod
żadnym pozorem nie sadzic w ogrodzie? - Wielkanoc, Bocelli, Depresja, Alzheimer, Schizofremia, Parkinson, Islam,
Londyn, Syria, Kamerun, Cud Świętego Ognia, trujące rośliny, koronawirus, Ziemia Święta, Wilamowice

Biskupi pozytywnie o Mszy Świętej trydenckiej. Bp z USA: katolicy popierający aborcję
wykluczeni z przyjmowania Komunii świętej. Najwięksi podróżnicy - historia o nich milczy, bo
nie byli z Europy. Sojusz satanistów z homoseksualistami. ,,Świątynia Szatana’’, Św. Józef.
Trucizna na parapecie. Tradycja zająca, królika. - 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

Święto Chrztu Polski. Nowa melodia Koronki do Miłosierdzia Bożego. "Kochanie, wojny nie
będzie". PRAWO MAŁŻEŃSKIE. Czystość a śluby czystości. Jeśli chcesz, aby Twoje
dziecko wróciło do Boga. Amantadyna i inne leki. Nie chcą szczepionek z abortowanych
dzieci. Co na to resort? Gender w natarciu. Mężczyzna chce zostać... zakonnicą. Przejmujący
Obraz MB Katyńskiej. Śmiertelne żniwo katastrofy smoleńskiej? Porwanie kapłanów na Haiti.
Drzewa szubienic pod Wałką. Antyreligijna kampania w Chinach. Aresztowania, tortury i…
cisza. Prawda o Ujgurach w oczy kole. Chrzest Polski, Melodia Koronki, Małżeństwo, Kochanie wojny nie będzie.
Katyń, Smoleńsk, Drzewa szubienic pod Wałką. Porwanie na Haiti.

Św. Laserian z Leighlin. Galdin. Św. Idesbald. Św. Apolloniusz. Św. Ryszard. Bł. Maria od
Wcielenia. 7 szkód jakie wyrządza nauczanie zdalne. Wspólnota „Betlejem”. Vanuatu.
Saamowie. Wielkanoc. FILM O OJCU ŻELAZKU. „Anielski angielski”. Hiszpanja. Czechy.
Stworzyli hybrydę człowieka i małpy. Apokryfy. - Szczepionki, Wspólnota dla bezdomnych  Betlejem,
Prześladowania, tradycje wielkanocne, Krzyżofobia, AnielskiAngielski, Czechyprześladowamia, inż. genetyczna.

"Amoris laetitia". Jak homoseksualni miliarderzy kupują kulturę, a katolicy poddają się
bez walki. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Abp Jędraszewski. "Szokujące
dokumenty! Plan Hitlera wciąż aktualny. Między nazizmem a hedonizmem. Dzieci
ulicy. Nowy Europejczyk. Makabryczne odkrycie. Sprzedaż ciał dzieci firmom
farmaceutycznym w Hiszpanii. Dowody na cierpienie abortowanego. Holandia: dzieci
zadają pytania… nagim dorosłym. Austria. Niemcy. Zgniła Europa: bajki dla dzieci.
ONZ domaga się pełnego dostępu do aborcji dla dzieci. Negatywne konsekwencje
permisywnej edukacji seksualnej. Hiszpańska polityk: Prawdziwe cele edukacji
seksualnej to nowi klienci na rynku klinik aborcyjnych. Lubnauer: Zabijanie
nienarodzonych prawem człowieka. Św. Józef pomógł mi wyjść z grzechu sodomii.
Watykan: Kościół nie może błogosławić związków osób tej samej płci. USA. Zoofilia,
oidyfilia, dogofilia, ekwinofilia, arachnefilia. http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/Rozne_1.pdf

Wspólna beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i
Matki Czackiej. „Święci się zawsze gdzieś
spotkają”

Nie byli rówieśnikami, Elżbieta Czacka była starsza od Stefana Wyszyńskiego o 25 lat. Oboje przeszli w
młodości przez trudne doświadczenia. Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Trudne początki,
ale życie pełne ufności i błogosławiony koniec. Jak wielkich dzieł Bóg przez nich dokonał. Możemy pytać, jak
to było możliwe? Po ludzku nie powinno się udać. Ale ich życie pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych. Przez Krzyż do nieba mówiła swoim siostrom, niewidomym i świeckim współpracownikom
Dzieła Matka Elżbieta Czacka. Soli Deo przypominał wszystkim w 1946 r. młody biskup lubelski, Stefan
Wyszyński. Mogli uczynić tyle dobra, ponieważ całkowicie oddali swoje życie Bogu i na serio przyjęli słowa
św. Pawła nic nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Żeby naprawdę komuś pomóc, trzeba chociaż na
chwilę zapomnieć o sobie. Żeby od kogoś przyjąć pomoc, trzeba uznać, że się jej potrzebuje i do tego potrzeba
trochę pokory. W obu przypadkach jest to niezwykle trudne, dlatego rzadko się to udaje. Siostrze Elżbiecie od
Ukrzyżowania Pana Jezusa udało się tak dobrze, że światło z którego czerpała, świeci jasno do dziś. Księdzu
Stefanowi również. Ani ślepota, ani brak zdrowia, w niczym im nie przeszkodziły.

Ks. Wyszyński
W Laskach zachowała się bogata spuścizna kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówiąca o jego zaangażowaniu
w życie Zgromadzenia i Towarzystwa. Wiemy, że gdy wymagało tego dobro dusz, dobro człowieka, Kościoła i
Narodu, ksiądz Prymas potrafił być surowy, być znakiem sprzeciwu. Tego też się uczył od Matki Czackiej.
https://stacja7.pl/swieci/swiecisiezawszegdziesspotkaja/ CZYTAJ: Droga Krzyżowa. Prowadzi Prymas Wyszyński

Papież Franciszek zadecydował, iż beatyfikacja Sług Bożych kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz Siostry Róży Marii Czackiej odbędzie się
12 września w Warszawie. Czytaj w maju: https://stacja7.pl/kardynalstefan-wyszynski/maj-z-kard-wyszynskim-rozwazania-na-kazdy-dzien/

Co oznacza beatyfikacja?

Beatyfikacja to akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, w którym
ten uznaje osobę zmarłą za błogosławioną i zezwala na publiczny kult o
charakterze lokalnym.
Kult lokalny to czczenie błogosławionego np. w diecezji, czy w danym kraju.
W przypadku kanonizacji Kościół pozwala na kult powszechny, czyli na
całym świecie.
Aktu beatyfikacyjnego dokonuje sam papież, lub wyznaczony przez niego
legat. Jeżeli jakaś osoba jest beatyfikowana, to można ją obrać za patrona
po specjalnej zgodzie papieża. Kanonizacji zawsze dokonuje biskup
Rzymu.
Jak wygląda proces beatyfikacyjny?
Beatyfikacja jest poprzedzona procesem. Może się on rozpocząć
najwcześniej 5 lat po śmierci kandydata. Wyjątkowo decyzją papieża ten
okres może zostać skrócony (tak było w przypadku Matki Teresy z Kalkuty,
czy Jana Pawła II).
Proces początkowo jest prowadzony na szczeblu diecezjalnym, a potem
kierowany jest wniosek o beatyfikację do Stolicy Apostolskiej. Wtedy
rozpatruje go komisja i stwierdza heroiczność cnót kandydata. Później musi
zostać zaakceptowany cud, który wydarzył się za jego wstawiennictwem (w
przypadku męczenników nie jest on potrzebny).
Jeżeli zostaną spełnione te wszystkie warunki, to można ogłosić datę
wyniesienia kandydata na ołtarze.
https://stacja7.pl/swieci/co-oznacza-beatyfikacja/

Rzym świętuje 2774 urodziny. "
Obchody w cieniu pandemii"
ostatnia aktualizacja:21.04.2021 15:10
W cieniu pandemii koronawirusa Rzym obchodzi
swoje 2774 urodziny. Wiele uroczystości, tak jak
parada historyczna na Forach Cesarskich, które
zazwyczaj przyciągały tysiące mieszkańców miasta i
turystów, dziś można oglądać tylko w internecie.
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2719795,Rzymswietuje2774urodzinyObchodywcieniupandemii

2774 urodziny Rzymu

http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Pielgrzymki_20210404.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Pielgrzymki.pdf

Zdj. ilustracyjne Foto: Shutterstock/Tupungato

Papież Franciszek chce,
byśmy w chwili próby uciekali się do Maryi

Sanktuaria maryjne to miejsca, które pokazują, w jaki sposób Bóg pozostaje
obecny wśród nas za pośrednictwem Matki. Maryjny maraton to inicjatywa
Papieża Franciszka. On sam go zainicjuje i zakończy, osobiście włączając
się w modlitwę różańcową. Uciekanie się w chwilach próby pod opiekę
Maryi jest naturalnym odruchem wierzących. Choć to nie Maryja, lecz tylko
Bóg jest sprawcą cudów, to jednak Ona jest Matką, która wsłuchuje się w
modlitwy wiernych. „Ta inicjatywa to nic nowego, bo już za Jana Pawła II
organizowano modlitwy różańcowe z udziałem sanktuariów na całym
świecie. Na przestrzeni całych dziejów papieże zawsze nas uczyli, że w
trudnych chwilach zawsze mamy się uciekać do Maryi. Historia Kościoła
daje nam wiele świadectw. Dlatego jest Ona nazywana naszą ucieczką,
nadzieją. Dał Ją nam sam Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, abyśmy nie
pozostali sami. Ale już na weselu w Kanie Galilejskiej dostrzegała potrzeby
nowożeńców. Tak samo czuwa nad każdym z nas, a zwłaszcza w chwilach
próby. Kościół nie przestaje nam tego powtarzać: w takich sytuacjach,
mamy się uciekać właśnie do Niej. I dlatego również teraz kiedy
doświadczamy pandemii oraz jej konsekwencji, Papież przypomina nam, że
mamy się do Niej zwracać w tej najpiękniejszej modlitwie, czyli na różańcu.“
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/202104/franciszekchcebysmywchwiliprobyuciekalisiedomaryi.html

Maraton modlitewny z papieżem w 30 sanktuariach
świata. 3 maja na Jasnej Górze!

Modlitwa ta będzie transmitowana na żywo na oficjalnych kanałach Stolicy
Apostolskiej codziennie o godz. 18:00. Wśród tych 30 sanktuariów jest
także Jasna Góra. Modlitwa odbędzie się w Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski – 3 maja. 2 maja podczas Apelu Jasnogórskiego
Arcybiskup Gądecki zapali specjalną świecę a 3 maja w Kaplicy Matki Bożej
o godz. 18:00 odbędzie się modlitwa różańcowa, która będzie
transmitowana przez media watykańskie. O godz. 18:30 odbędzie się Msza
św. w intencjach Ojca Świętego. Wieczorem będzie mieć miejsce tradycyjna
modlitwa podczas Apelu Jasnogórskiego.
CZYTAJ TEŻ: Franciszek o pacierzu: Pewna droga do serca Ojca

Na Jasnej Górze, w najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce,
odwiedzanym rokrocznie przez miliony wiernych, modlitwa różańcowa jest
jednym z najpopularniejszych nabożeństw. Apostolstwo modlitwy
różańcowej na Jasnej Górze bierze swój początek od Bractwa
Różańcowego z 1610 r. Do Bractwa należeli wierni różnych stanów np. w
1739 r. liczyło ono ponad 19 tys. osób. Od 1672 roku za zgodą o.
Augustyna Kordeckiego odmawianie różańca weszło na stałe do porządku
nabożeństw na Jasnej Górze. Inspiracją do odnowy apostolstwa modlitwy
różańcowej na Jasnej Górze stało się po wiekach wezwanie Księdza
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który zatroskany o losy Kościoła i
współczesnego człowieka, a zarazem uwrażliwiony na znaki czasu,
skierował do Polaków apel: „Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie
wasze serca, aby stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego pod
opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej”. Ten apel przyjął jako wezwanie o.
Bronisław Matyszczyk i w nawiązaniu do wiekowej tradycji odrodził na
Jasnej Górze nurt modlitwy różańcowej. Założył Jasnogórską Rodzinę
Różańcową i powierzył ją opiece świętych Aniołów Stróżów.
os, KAI/Stacja7 - https://stacja7.pl/z-kraju/maraton-modlitewny-z-papiezem-3-maja-jasna-gora/

OGLĄDAJ  "Wyrok na niewinnych"  film o aborcji.

W niedzielę w Polsce miała miejsce premiera amerykańskiego filmu:

Wyrok na niewinnych -

https://www.niedziela.pl/artykul/67229/Filmoaborcjiktorymialniepowstac

„Wyrok na niewinnych” to historia najgłośniejszego i najbardziej brzemiennego w
skutkach dramatu sądowego w dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu
Najwyższego w USA w sprawie Roe przeciw Wade przesądził o tragicznym losie
już 62 mln nienarodzonych. Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard
Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który
kilka lat później stał się obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”.
„Wyrok na niewinnych” odsłania burzliwe kulisy procesu oraz demaskuje metody,
jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów.
Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że
walczą z najlepiej finansowaną rewolucją XX w. https://rafaelkino.pl/p-50
KUP DOSTĘP NA 48 H ZA 14.9 ZŁ
Twoje życie jest ważne
Jeśli jesteś kobietą lub mężczyzną i chcesz z kimś porozmawiać o aborcji,
ciąży i narodzinach, lub chcesz podjąć działania wspierające życie to
kliknij tutaj

„Wyrok na niewinnych”. Kulisy zbrodni doskonałej na
Amerykanach

(Źródło: youtube.com/Rafael Film)

„Wyrok na niewinnych” (Roe vs. Wade) w reżyserii Cathy Beckerman i Nicka Loeba opowiada jak sojusz
eugenicznych fanatyków, środowisk feministycznych i wielkiego biznesu otworzył bramy aborcyjnego piekła w
Stanach Zjednoczonych. I choć produkcja nie jest arcydziełem sztuki filmowej, przemawia głównie siłą faktów
i osobistych doświadczeń. Natomiast sytuacja, w której jeszcze po 50 latach trzeba odkłamywać prawdę o
wyroku legalizującym w USA aborcję na życzenie, pokazuje z jak doskonałym planem mieliśmy do czynienia.
Po seansie „Wyroku na niewinnych” do głowy przychodzi głównie jedno pytanie: jak to wszystko w ogóle było
możliwe? W jaki sposób udało się przeprowadzić jedną z najdoskonalszych rewolucji w prawie
konstytucyjnym, sprawiając, że nagle – z dnia na dzień – najbardziej przykładna demokracja świata zrzekła
się ochrony najbardziej wrażliwej mniejszości: dzieci nienarodzonych?
Z perspektywy czasu doskonale widzimy jak nawet najszczersze i najszlachetniejsze inicjatywy, jeżeli będą
budowane z pominięciem Dekalogu, zdegenerują się. Co z tego, że Konwencja Genewska z 1949 r. nakazuje
lekarzowi ochronę życia każdego, nawet nienarodzonego życia? Co z nieustannego powoływania się w
instytucjach ONZ na „prawa człowieka”, skoro za takowe wkrótce uzna się aborcję czy dobrowolną „zmianę
płci”? Równie dziwnie brzmi cel pro-lajferów „nawrócenia Narodu na humanitarne prawa Boga”. Czyjego
Boga? – można zapytać. Czy prawa Boga w Trójcy Świętej Jedynego, czy może masońskiego idola Ojców
Założycieli?
W symboliczny sposób ukazano Nowy Jork, legalizujący aborcję jako pierwszy stan w USA, i to głosami
katolickiej większości. Widzimy senatorów stawiających demokratyczny prymat ponad wartościami płynącymi
z wyznawanej wiary. W końcu są i katolicy nie zdający sobie w ogóle sprawy ze skali problemu. Z filmu
wynika jasno, że jedyne wystarczająco potężne środowisko mogące postawić tamę aborcji nie podołało
swojemu zadaniu. Patrząc na przetaczające się przez Polskę czarne marsze, rządy bezobjawowej prawicy i
szaleństwa niektórych podających się za katolików aktorów sceny politycznej nie sposób nie dostrzec, że
polskie Roe vs. Wade jest jeszcze przed nami. I mimo wszystko warto zobaczyć „Wyrok na niewinnych”, by
„dzień Pański nie zaskoczył (nas) jak złodziej w nocy” (1 Tes 5, 2).
„Wyrok na Niewinnych” można obejrzeć na platformie RafaelKino.pl - https://rafaelkino.pl/
https://pch24.pl/opinie/wyrok-na-niewinnych-kulisy-zbrodni-doskonalej-na-amerykanach/

Nowenna
przed wspomnieniem św. Joanny Beretty Molli
https://stacja7.pl/modlitwa/nowennaprzedwspomnieniemswjoannyberettymollidzien
1/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj986cF0BY9wEdYtOQ5GbFxSIe88RHQx_ZwFd8Mfj9cPVgv6GqnBb68aAnugEALw_wcB

LITANIA DO ŚW. JOANNY BERETTY MOLLI

HTTPS://OBRONCY.ORG.PL/LITANIADOSWJOANNYBERETTYMOLLI/

Papież pobłogosławił dzwon „Głos nienarodzonych”

https://stacja7.pl/zwatykanu/papiezpoblogoslawildzwonglosnienarodzonych/?gclid=CjwKCAjwmv
DBhAMEiwA7xYrd9Flrt5xkf5E_wQZavgO4i4m9EfPlBE8JpnNDakOrJMqOx7mbu_yAxoCHyUQAvD_BwE

Komu bije dzwon Głos Nienarodzonych?

Dzwon Głos Nienarodzonych stanął 18 kwietnia w szczecińskim parku koło
pomnika JP II, bito w niego cały dzień. Ksiądz wezwał "mężczyzn" do
obrony przez "piorunami". W ważący niemal tonę dzwon „Głos
Nienarodzonych” po raz pierwszy uderzył sam papież Franciszek, gdy we
wrześniu 2020 poświęcił w Rzymie dzieło wykonane na zamówienie
podkarpackiej Fundacji „Życiu tak”. „Oby jego dźwięk obudził sumienia
rządzących i wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce i na całym świecie” –
mówił papież. Od tamtej pory Fundacja wozi dzwon po całej Polsce.
Na dzwonie widnieją dwa cherubiny strzegące USG płodu oraz cytaty z
Biblii (w tym V Przykazanie „Nie zabijaj”) i księdza Popiełuszki. Dzwon krąży
po Polsce, a wierni mogą w niego uderzyć przy okazji różnych uroczystości
religijnych. Zobacz jakie jest przesłanie dzwonu

Trzeba ochronić dzwon przed „piorunami”. Męski
Różaniec to comiesięczne modlitwy, które odbywają się w różnych miastach
i parafiach, a do których zaproszeni są, jak sama nazwa wskazuje,
mężczyźni. Wspólnoty przyciągają członków innych grup religijnych o
paramilitarnym charakterze jak Wojownicy Maryi, Żołnierze Chrystusa, czy
po prostu środowiska skrajnej prawicy.

Męski
Różaniec
https://meskirozaniec.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/oglosz
enia_2020-07-26.pdf

Policja: rozporządzenie antycovidowe w paragrafie 26 punkt. 8 stanowi, że „zgromadzenia organizowane w ramach
działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać”. To dzięki temu wyjątkowi na Jasnej Górze odbyła się
pielgrzymka motocyklistów, w Warszawie Męska Droga Krzyżowa, a w Szczecinie całodniowe bicie w dzwon w parku.
W komunikacie, który dostało OKO.press, szczecińska policja jasno stwierdziła, że „zgromadzenie miało charakter uroczystości
religijnej, które nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z przepisami”. https://oko.press/komu-bije-dzwon-glosnienarodzonych-pod-okiem-ksiedza-wierni-poszarpali-protestujacych/

Awantura rodziców o płeć zmarłego dziecka.
Sąd zdecydował, aby podzielić jego prochy i
zorganizować 2 pogrzeby
#Australia #dyktatura LGBT #gender #LGBT

(fot. Pixabay)

15letnia dziewczynka z australijskiego Perth zmarła w szpitalu po próbie samobójczej. Po
jej śmierci rodzice dziecka nie mogli dojść do porozumienia w sprawie pogrzebu – matka
chciała, by na nagrobku widniało tylko… męskie imię dziecka, ponieważ według oficjalnego
przekazu medialnego dziewczynka była „transpłciowa” i miała czuć się chłopcem. Ojciec z
kolei chciał upamiętnić dziecko żeńskim imieniem nadanym mu przy narodzinach.
15-latka zmarła 4 marca w szpitalu. Kilka dni wcześniej targnęła się na swoje życie.
Sprawa przygotowań do pogrzebu dziecka znalazła swój finał w sądzie rodzinnym. Matka w rozmowie z „West Australian” przekazała, że za
wszelką cenę chce, by na nagrobku znalazło się męskie imię, odpowiadające płci, z którą jej latorośl miała się utożsamiać.
– Nienawidziłby sytuacji, w której na nagrobku znalazłby się jego deadname („martwe imię”, którego nie używa tzw. osoba transpłciowa – red.) –
mówiła kobieta. Dodała, że jej dziecko „walczyło o swoją tożsamość płciową” i martwiło się, „którego imienia powinien użyć przy zapisywaniu
się do nowej szkoły”.
Choć rodzice jeszcze przed rozpoczęciem procesu zarzekali się, że są w stanie dowodzić swoich racji nawet przed Sądem Najwyższym, to
ostatecznie doszli do porozumienia.
Rozdzielili prochy dziecka między sobą i wyprawili dwa osobne pogrzeby. Na obu nagrobkach są obydwa imiona dziecka. Nie ujawniono
natomiast w jakiej kolejności są zapisane.
W akcie zgonu dziewczynki widnieje żeńskie imię, nadane jej po urodzeniu. https://pch24.pl/awantura-rodzicow-o-plec-zmarlego-dziecka-sadzdecydowal-aby-podzielic-jego-prochy-i-zorganizowac-2-pogrzeby/

W Krakowie spalono samochód należący do obrońców
życia  18 kwietnia 2021
W nocy soboty na niedzielę spłonął żuk obrońców ludzkiego życia,
zaparkowany w Nowej Hucie w Krakowie. Jak widzimy, także w Polsce
lewaccy bojówkarze coraz częściej uciekają się, wzorem bandziorów z
innych krajów, do aktów terroru. Samochód zaparkowany był na
wysokości os. Handlowego przy al. Jana Pawła II. Do pożaru doszło w nocy
z soboty na niedzielę. Straż ugasiła ogień. – Przeprowadziliśmy na miejscu
oględziny. Sprawdzamy, czy jest monitoring, który wykorzystamy podczas
postępowania – powiedziała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego
małopolskiej policji. W niedzielę po południu zawiadomienie w sprawie
zamierza złożyć Fundacja Pro – prawo do życia. – To nie pierwszy taki
przypadek – powiedział Mariusz Dzierżawski, założyciel Fundacji Pro –
prawo do życia. Niecałe dwa lata temu samochód z antyaborcyjnymi
hasłami spłonął w Warszawie, a kilka miesięcy temu podpalona została
furgonetka w Gorzowie Wielkopolskim. W sumie należy współczuć osobom,
które tego typu aktów nienawiści się dopuszczają i którzy je aprobują –
pustka w sercu, pustka w głowie…
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https://www.magnapolonia.org/wkrakowiespalono
samochodnalezacydoobroncowzycia/

"Zniesławienie imienia Jana Pawła II". Pozwy
przeciwko Senyszyn i Biedroniowi

 W ostatnich miesiącach nasiliły się znaczenie ataki i kłamstwa na temat Jana
Pawła II  przekazano podczas konferencji Ordo Iuris. Instytut skierował do sądów
dwa pozwy przeciwko politykom Lewicy  chodzi o Joannę Senyszyn oraz Roberta
Biedronia.
 Jesteśmy zmuszeni uruchomić program w obronie bezkompromisowego obrońcy
praw człowieka. Osoby, która przyczyniła się znacznie do obalenia zbrodniczego
reżimu komunistycznego w wielu krajach  przekazano podczas konferencji Ordo
Iuris.
 W ostatnich miesiącach nasiliły się znaczenie ataki i kłamstwa na temat Jana
Pawła II  zaznaczono. Jak dodali organizatorzy spotkania, sprawa dotyczy wiedzy
Jana Pawła II na temat przypadków przestępstw seksualnych wobec dzieci, których
sprawcami byli duchowni. Zdaniem Ordo Iuris, niektóre wypowiedzi osób
publicznych odnosiły się "wręcz do uczestniczenia i czerpania korzyści z
przestępstw na szkodę dzieci".
Instytut Ordo Iuris skierował do sądów dwa pozwy przeciwko politykom Lewicy 
chodzi o Joannę Senyszyn oraz Roberta Biedronia.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/20210421/konferencjawobroniedobregoimieniajanapawlaiiordoiuriszapowiada
dzialaniaprocesowe/?ref=1491573

Zawiesili tęczową flagę na pomniku Jana Pawła II.
Będzie postępowanie [WIDEO]
Będzie postępowanie w związku z zawieszeniem tęczowej flagi na pomniku Jana Pawła II - poinformował w
czwartek oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I (Śródmieście) nadkom. Robert Szumiata.
W Poznaniu aktywiści Grupy Stonewall w asyście polityków zawiesili w czwartek tęczową flagę na jednym z
masztów urzędu miasta.
W środę na twitterowym profilu ruchu Obywatele RP zamieszczono materiał wideo, na którym kilka osób
zakłada tęczowa flagę na pomnik Jana Pawła II znajdujący się przy kościele Wszystkich Świętych na pl.
Grzybowskim. Kiedy dwie kobiety stojąc na postumencie próbują założyć flagę słychać męski głos, który
zachęca, aby umieścić ją na papieskim Krzyżu.
Nadkom. Robert Szumiata poinformował, że w związku z tym czynem policjanci prowadzą czynności. - Kiedy
zostaną one zakończone będzie (wszczęte – red.) postępowanie – powiedział.
Pod koniec lipca na kilku pomnikach w Warszawie zawieszono tęczowe flagi. Jedną z nich umieszczono na
figurze Chrystusa dźwigającego krzyż, która znajduje się przed bazyliką św. Krzyża. Policja prowadzi
postępowanie ws. obrazy uczuć religijnych.
W piątek przed siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii na ul. Solec rozpoczął się protest, gdzie oczekiwano
zatrzymania Michała Sz. Doszło do tego na Krakowskim Przedmieściu, co policjanci tłumaczyli później
względami bezpieczeństwa. Gdy Michała Sz. wprowadzono do radiowozu, uczestnicy zgromadzenia wkroczyli
na pojazd. Po przepychankach z policją zatrzymano łącznie 48 osób. W sprawie zatrzymanych interweniowali
na komisariatach policji posłowie KO oraz Lewicy.
Decyzja sądu o tymczasowym, dwumiesięcznym areszcie dla Sz. zapadła w piątek w związku z zarzutami o
czyn chuligański, polegający na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life
oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Chodzi o zdarzenia z 27 czerwca tego roku. Taki czyn
zagrożony jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności.
Do policyjnych zatrzymań uczestników protestu w obronie aktywisty LGBT w Warszawie odniósł się
prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem "władza cynicznie dąży do zaognienia sytuacji w Polsce i
próbuje nas dzielić i napuszczać na siebie". "To, co dzieje się dziś na ulicach mojego miasta przypomina
metody znane z poprzedniej epoki" - ocenił Trzaskowski na Twitterze.
Dzień po protestach, w sobotę w Warszawie odbyła się manifestacja poparcia dla społeczności LGBT.
Uczestnicy trzymali tekturowe podobizny Trzaskowskiego, apelując o wsparcie dla środowisk LGBT.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/20200813/teczowaflaganapomnikujanapawlaiibedziepostepowanie/?ref=series

W Szwecji aktywista LGBT
został skazany na cztery lata więzienia
za gwałty na imigrantach
https://www.magnapolonia.org/wszwecjiaktywistalgbtzostalskazanynaczterylatawiezieniazagwaltynaimigrantach/

Nie będzie śledztwa ws. flagi LGBT na Krzyżu na Giewoncie

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/20210323/niebedziesledztwawsflagilgbtnakrzyzunagiewoncie/?ref=powiazane

Tęczowa flaga na Giewoncie. Parafie w Zakopanem "przeproszą Boga za znieważenie Krzyża"

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/20200911/teczowaflaganagiewonciewierniprzeproszabogazazniewazeniekrzyza/?ref=powiazane

Chiny: „Katolicy” kontrolowani przez komunistów
uczestniczą w obchodach stulecia partii
komunistycznej

(Fot. Deadkid dk / commons.wikimedia.org)
Pod hasłem „Poznać, podziękować, słuchać, iść za Partią” odbywają się w Chinach obchody setnej rocznicy powstania tamtejszej partii
komunistycznej, która od ponad 70 lat nieprzerwanie rządzi tym krajem. Uczestniczą w nich także katolicy, zwłaszcza biskupi i księża z
kontrolowanego przez władze Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików Chińskich (PSKCh), a także wyznawcy innych religii w tym
państwie.
Rocznicowe seminaria, konferencje, podróże do miejsc znaczących dla partii, wystawy i inne wydarzenia dotyczą wszystkich wiernych, o czym
zdecydowali członkowie Chińskiej Rady Biskupów [odpowiednik krajowej konferencji episkopatu w innych krajach] i PSKCh. W oświadczeniu
wydanym z tej okazji stwierdzili oni, że obchodzone obecnie stulecie jest „najbardziej znaczącym wydarzeniem dla Kościoła w Chinach”.
Pierwszy człon wspomnianego sloganu oznacza „poznanie historii partii”, do czego potrzebne jest głębokie wychowanie „komunistyczne”. Z tej
okazji w południowo-wschodniej prowincji Fujian w dniach 12-14 kwietnia odbyło się kilka konferencji i odwiedzin miejsc ważnych dla
komunistów pod hasłem „Kochaj partię, kochaj ojczyznę, kochaj socjalizm”. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 50 przedstawicieli
wszystkich urzędowo uznanych religii (buddyzmu, taoizmu, islamu, katolicyzmu i protestantyzmu).
Z oficjalnego sprawozdania z tych spotkań wynika jednoznacznie, że uczestniczący w nich katolicy tworzą „Kościół państwowy”, całkowicie
poddany panującemu. „W kościele katolickim w Changtingu uroczyście wciągnięto flagę państwową. Po raz pierwszy pięć głównych religii tej
prowincji przeprowadzili ceremonię podniesienia flagi w miejscu działalności religijnej”, stwierdzono w komunikacie.
Również w Guangdongu [Kantonie] w południowo-wschodnich Chinach zorganizowano ostatnio dwa seminaria pod hasłem „poznawania,
dziękowania, słuchania i kroczenia za partią”. 17 bm. Stały Komitet Kościelny w tej prowincji omawiał temat „Kościół niezależny, samorządny i
samowybieralny [chodzi o wybór i wyświęcanie biskupów]”, a więc zagadnienia, które od początku swego istnienia (w 1957) głosiło PSKCh, a
wcześniej Mao Zedong, to znaczy utworzenia narodowego Kościoła katolickiego, podporządkowanego partii komunistycznej. W wydarzeniach w
tej prowincji wzięły udział także miejscowe wspólnoty buddyjskie.
Drugie seminarium nt. historii Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zorganizowano 15 bm. w Pekinie. Przewodniczyli mu wspólnie Liu Yuandong
– wiceprzewodniczący i sekretarz generalny Stowarzyszenia Patriotycznego oraz bp Ma Yinglin – przewodniczący Rady Biskupów, jeden z tych
hierarchów, z których Franciszek zdjął ekskomunikę. Sprawozdanie głosi, iż „biskup w swym przemówieniu podkreślił, że – jak pokazała w całej
pełni historia – bez partii komunistycznej nie byłoby ani Nowych Chin, ani socjalizmu z jego cechami chińskimi, ani szczęśliwego życia dla nas
wszystkich”. Oświadczył ponadto, że „wspólnota katolicka w Chinach winna odpowiedzieć czynnie na inicjatywę kochania partii, ojczyzny i
socjalizmu, wspierać usilnie kierownictwo partii, ustrój socjalistyczny o cechach chińskich, kroczyć z całą mocą drogą patriotyzmu oraz kochać i
dostosowywać się aktywnie do społeczeństwa socjalistycznego”, stwierdza sprawozdanie z seminarium.
11 kwietnia w Shifangu w Syczuanie w środkowych Chinach odbyła się pod przewodnictwem Luo Mina – wicedyrektora urzędu miasta –
konferencja poświęcona historii KPCh. Tematem obrad był „Rozwój badań nad dziejami partii a propaganda wychowawcza w środowiskach
religijnych”. Przedstawiciel Frontu Zjednoczonego [skupiającego różne partie i organizacje społeczne Chin] Tang Jun zachęcił Kościół katolicki
do „łączenia patriotyzmu z miłością do uczenia się historii partii”.
A w samą Wielkanoc 4 bm. w mieście Zhengzhou – stolicy prowincji Henan w środkowej części kraju – odbył się „pokaz wdzięczności” do KPCh
ze strony jednego z kapłanów. Ks. Wang Yuesheng przed wejściem do zamkniętego z powodu pandemii kościoła (choć kina, restauracje, zakłady
pracy, lokale rozrywkowe itp. są od dawna otwarte) zorganizował wystawę poświęconą „chwalebnej historiii założenia partii komunistycznej”.
https://pch24.pl/chiny-katolicy-kontrolowani-przez-komunistow-uczestnicza-w-obchodach-stulecia-partii-komunistycznej/
https://pch24.pl/opinie/czerwony-smok-pozera-katolikow-watykan-twierdzi-ze-wszystko-jest-ok/
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Białoruski sąd wydał wyrok na polską szkołę w
Brześciu. To zemsta za pamięć o wyklętych?
#Białoruś #polacy na białorusi #polska szkoła w brześciu

(fot. Twitter / Kresy24.pl)

„Sąd gospodarczy obwodu brzeskiego podjął dziś decyzję o likwidacji Szkoły
Polskiej w Brześciu – poinformowały białoruskie media. Wniosek w tej sprawie
złożyła prokuratora Brześcia w związku z – jak stwierdzono – „poważnym
naruszeniem ustawodawstwa, które spowodowało uszczerbek państwowym i
społecznym interesom”.
10 marca prokuratura w Brześciu zatrzymała pod zarzutami „rehabilitacji
nazizmu” oraz „wzniecania waśni narodowej i religijnej” dyrektor szkoły Annę
Paniszewę. Następnie wszczęto postępowanie w związku z – jak podano –
wydarzeniem, zorganizowanym w pomieszczeniu wynajętym przez Forum
Polskich Inicjatyw Lokalnych i Szkołę Polską.
Według prokuratury 28 lutego zorganizowano tam „nielegalną imprezę
masową” z udziałem osób niepełnoletnich i młodzieży. Mińsk twierdzi, że doszło
tam do wychwalania Romualda Rajsa „Burego”, odpowiedzialnego za rajdy na
białoruskie wioski na Podlasiu w 1946 r. i śmierć cywili, w tym kobiet i dzieci.
Organizatorzy i polska strona kategorycznie zaprzeczają. Tego dnia
zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych.
https://pch24.pl/bialoruskisadwydalwyroknapolskaszkolewbrzesciutozemstazapamiecowykletych/
https://www.magnapolonia.org/sadgospodarczydlaobwodubrzeskiegowydalpostanowienieolikwidacjipolskiejszkoly/

Powinny łączyć, a dzielą…
Wydarzenia historyczne posiadają tą wspaniałą siłę, że jednoczą wokół siebie ludzi związanych z odmiennymi ugrupowaniami politycznymi, które mogą
różnić się w założeniach, jednak łączy je wspólny mianownik, jakim jest miłość do Ojczyzny ponad podziałami. Ostatnie wydarzenia wskazują jednak, w
na obchody ważnych dla historii Polski wydarzeń wpisywane są podziały wynikające z sympatii politycznych.
Rozwój kultu Żołnierzy Wyklętych, którzy nigdy nie pogodzili się z podporządkowaniem Polski komunistom, od lat wpływał na zainteresowanie,
szczególnie młodego pokolenia, historią naszej Ojczyny. W rozwój historii zaangażowane są od lat różnego rodzaju stowarzyszenia patriotyczne. Rok
2021 jest szczególnym w historii upamiętnienia walk Żołnierzy Wyklętych. Mija obecnie 70 lat od śmierci jednego z najsłynniejszych żołnierzy podziemia
antykomunistycznego st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój” i jego towarzysza broni Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”.
Jak poinformowała na swoim prywatnym profilu Wiceprezes fundacji Ku Korzeniom Pani Dorota Święta, w tym roku uroczystości w miejscowości
Szyszki miały odbyć się w symbolicznej formie 10 kwietnia (sobota), ze względu na pandemię. Uroczystości, choć w formie okrojonej, przebiegły bardzo
pomyślnie – była msza św., złożenie kwiatów przy tablicy znajdującej się na ścianie kościoła, upamiętniającej bohaterów, po czym uczestnicy udali się
pod pomnik st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza oraz Bronisława Gniazdowskiego. Na koniec uroczystości, w której brali udział uczestnicy
pochodzący z całej Polski pojawiła się informacja o mających odbyć się we wtorek (13 kwietnia) uroczystościach, w której wziąć udział miała m.in.
posłanka PiS Anna Cicholska z Ciechanowa, Kluby Gazety Polskiej, przedstawiciele IPN-u oraz inni urzędnicy.
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Jak się jednak okazało, przed uroczystościami we wtorek pomnik został „posprzątany”. Polegało to na usunięciu wszystkich zniczy z symbolami
narodowymi. Podobnie postąpiono z wiązankami i wieńcami. Pozostawiono jedynie dwie sztuki, z których usunięto częściowo szarfy. Jak informowała
Pani Dorota Święta, córka ppor. Tadeusza Szczepkowskiego ps. „Żaby” Lidia Lachowska, przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami wojska
polskiego, którzy poinformowali ją, że taki stan rzeczy zastali po przybyciu[1].
Sytuacja ta ukazuje jak wielka jest przepaść między zwykłym obywatelem a klasą rządzącą. Społeczeństwo polskie, odurzone różnego rodzaju
socjalami, przełknęło bez problemu (poza komentarzami pod linkami w mediach, nic nie wnoszącymi w życie publiczne) świadomość, że osoby
sprawujące urzędy w Polsce traktują siebie jako nadludzi, których nie obowiązują liczne obostrzenia nakładane na polskie społeczeństwo. Teraz do
słynnego już stwierdzenia, że (…) twój ból jest lepszy niż mój można dołożyć, że twój wieniec jest lepszy niż mój. Nasuwa się smutna refleksja – Żołnierze
Wyklęci, mający być ziarnem, z którego wyrosnąć miała Polska silna, katolicka, narodowa, stają się instrumentem politycznym w rękach określonych
osób, starających się na ich bohaterstwie zdobywać poparcie wyborcze. - https://www.magnapolonia.org/powinnylaczycadziela/
Krzysztof Żabierek

Greka i łacina okazały się być językami szerzącymi
rasową nienawiść…
Jak informuje portal nczas.com amerykańskie uniwersytety biją rekordy
„postępu”. Jak się rozpędzili w dekonstrukcji cywilizacji, to nic ich nie zatrzyma.
Teraz mają nową ideę fixe. W Stanach Zjednoczonych „wykładowcom” nie
podoba się nauczanie języków klasycznych. Greka i łacina mają być „zniszczone”,
jako dyscypliny szerzące „białą supremację”. Nowy kaprys Ameryki ma nowe
„uzasadnienie” ideologiczne, ale sam w sobie nowy nie jest. Wychowanie
klasyczna zawsze lewakom kłóciło się z ich pojęciem „postępu”, czy to po
rewolucji bolszewickiej, czy w ramach pełzającej rewolucji neomarksistów na
Zachodzie. Niedawno na łamach „New York Times” znalazło się omówienie
konferencji Towarzystwa Studiów Klasycznych, a konkretnie panelu „Przyszłość
klasyki”; Dyscyplina ta przeżywa podobne problemy jak inne studia
humanistyczne – coraz mniej chętnych adeptów, spadek znaczenia, niejasne
perspektywy absolwentów. Klasyka była jednak od zawsze podstawą „cywilizacji
zachodniej” i właśnie ten aspekt we współczesnych czasach okazuje się dla niej
zgubny. Wyrobiła sobie reputację elitarnego przedmiotu, którego w dodatku w
przeważającej mierze nauczają i studiują biali. Pojawiły się oskarżenia, że
„klasyka” to ideologia „skrajnej prawicy”, a starożytni Grecy i Rzymianie to
twórcy „białej kultury”, która ostatnio na fali BLM jest niszczona i degradowana.
Lewacy mają nawet „dowody”. Na marszu prawicy w w Charlottesville w
Wirginii, niesiono flagi z symbolem państwa rzymskiego, „reakcjoniści
internetowi” przyjmują „klasyczne pseudonimy”, że już o „salutach rzymskich”
nie warto przypominać. Ciąg rozumowania jest tu prosty – usprawiedliwianie
niewolnictwa, nauka o rasach, kolonializm, nazizm i inne faszyzmy XX wieku.
Klasyka była zaś dyscypliną, wokół której wyrósł współczesny zachodni
uniwersytet i „zasiała rasizm w całym szkolnictwie wyższym” oraz utrwala białą
dominację. Niektórzy chętnie by „klasykę” wymietli z uniwersytetów raz na
zawsze. Pojawili się jednak i jej „obrońcy”. Ci jednak szukają w historii antycznej
po prostu „elementów postępu”, które pozwoliłyby nauczanie greki i łaciny
utrzymać. Stąd tezy, że „Grecy i Rzymianie nie uważali się za białych”, a ich
„marmurowe rzeźby, których blade ciała były fetyszyzowane po XVIII wieku, w
starożytności kolorowano”. Jest nawet nurt, który uważa, że skoro klasyka
odegrała rolę w „konstruowaniu bieli”, może być też dziedziną, która dokona jej
demontażu. I pomyśleć, że nawet komuniści nie wpadli na pomysł, że „greka i łacina w służbie
proletariatu” może dodatkowo dekonstruować „świat burżuazji”…
A może by tak powrócić do pisma obrazkowego? Źródło: nczas.com
https://www.magnapolonia.org/grekailacinaokazalysiebycjezykamiszerzacymirasowanienawisc/

19 kwietnia 1919 roku nasze wojska wyzwoliły Wilno

ODOBA CI SIĘ TO CO ROBIMY? WESPRZYJ PROJEKT MAGNA POLONIA!
19 kwietnia 1919 roku jednostki Wojska Polskiego, w wyniku przeprowadzonej z dużym rozmachem, a zarazem bardzo ryzykownej operacji, zajęły Wilno.
Kiedy jesienią 1918 roku ludność centralnej Polski coraz śmielej podnosiła postulat odbudowy po 123 latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego, na
Wileńszczyźnie i generalnie – na Kresach Północno – Wschodnich nie myślano bynajmniej czekać biernie na rozwój wydarzeń. A twierdzą był im każdy próg…
Wydarzenia, w następstwie których na przełomie 1918/1919 r. polskie oddziay zmuszone były opuścić Wileńszczyznę, Grodzieńszczyznę, Nowogródczyznę i Ziemię
Mińską, pisaliśmy tutaj: Wileńszczyzna w dniach przełomu (1918/1919) https://www.magnapolonia.org/19kwietnia1919rokunaszewojskawyzwolilywilno/

Pakt Piłsudski – Petlura  https://www.magnapolonia.org/paktpilsudskipetlura/

HISTORIA
PRZYCZYNY KLĘSKI PETLURY - https://www.magnapolonia.org/przyczynykleskipetlury/
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Sztab dywizji piechoty
Sotnia wartownicza sztabu dywizji
3 sztaby brygad
3 sotnie osłony sztabu
brygady

9 batalionów (kureni) piechoty
9 batalionowych sotni karabinów
maszynowych
Tabor dywizyjny z półsotnią osłony
Razem w dywizji
Razem w 12 dywizjach
Dowództwo korpusu
Razem w 4 dowództwach korpusów
W sumie w 12 dywizjach / 4 korpusach

Episkopat USA przechodzi do działania. Chodzi o
szczepionki i aborcję
#aborcja #Episkopat USA #nieetyczne szczepionki #niemoralne szczepionki #szczepionki #szczepionki a aborcja #szczepionki na Covid-19

(Army Spc. Angel Laureano holds a vial of the COVID-19 vaccine, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Md., Dec. 14, 2020. (DoD photo by Lisa
Ferdinando))

Amerykański episkopat zachęca katolików do wysyłania listów do
koncernów farmaceutycznych, domagając się od nich zaprzestania
stosowania – w celu opracowania i testowania szczepionek – linii
komórkowych, pochodzących od dzieci zabitych w wyniku aborcji.
Sekretariat Obrony Życia Konferencji Biskupów Katolickich w USA
wskazał, by listy kierować na adres Pfizera, Moderny, AstraZeneci i
Johnson & Johnson w przypadku szczepionek przeciwko Covid19 oraz
GlaxoSmithKline w przypadku szczepionki przeciwko półpaścowi
(Shingrix), a także na adres koncernu Merck (szczepionka MMR,
przeciwko ospie wietrznej i zapaleniu wątroby typu A).
Sekretariat przygotował wzory listów, które są dostępne na stronie
episkopatu i zawierają nazwiska najwyższych urzędników oraz adres
każdej z wymienionych firm.
Listy zaczynają się podziękowaniem za opracowanie szczepionek, ale w
dalszej części zwraca się uwagę na nieetyczne wykorzystywanie
komórek abortowanych dzieci. Pisma zachęcają koncerny do rezygnacji
z nieetycznej praktyki. „Uważam, że używanie tkanek i / lub linii

komórkowych pochodzących z aborcji do produkcji, testowania lub
wytwarzania szczepionek i innych produktów farmaceutycznych jest
niemoralne” – można przeczytać we wzorze listu skierowanego do
Moderny.
Portal cruxnow.com przypomina, że w grudniu ub. roku, gdy wydano
zgodę na dopuszczenie do użytku pierwszych szczepionkek przeciwko
Covid19 opracowanych przez PfizerBioNTech i Moderna, w całym
kraju pojawiły się obawy dotyczące ich testowania, produkcji i związku
z liniami komórkowymi pochodzącymi z aborcji.
Dwóch biskupów wydało wówczas kilka oświadczeń w kwestii
stosowania nieetycznych szczepionek. Byli to biskup Kevin C. Rhoades z
Fort WayneSouth Bend w stanie Indiana, szef komisji doktrynalnej
episkopatu amerykańskiego, a także arcybiskup Joseph F.Naumann z
Kansas City, odpowiedzialny wśród hierarchów w USA za działalność w
obronie życia.
Zauważyli, że do testowania wakcyny Pfizera i Moderny użyto „linii
komórkowych pochodzących z aborcji,” chociaż nie były one stosowane
do wyprodukowania szczepionek obu tych koncernów. Dodali, że użyte
linie komórkowe pochodziły od dzieci poczętych poddanych aborcji w
latach 70 ub. wieku.
Potem, gdy kolejny koncern – Johnson & Johnson – uzyskał zezwolenie
agencji FDA na wprowadzenie na rynek swojej wakcyny, hierarchowie
wskazali, że szczepionka budzi „dodatkowe obawy moralne”, ponieważ
została „opracowana, przetestowana i jest produkowana z linii
komórkowych pochodzących z aborcji.”
Zaznaczono, że powiązania Pfizera i Moderny z tymi liniami
komórkowymi „są bardziej odległe” niż w przypadku szczepionki
Johnson & Johnson i zasugerowali, by wybierać – w miarę możliwości –
szczepionkę przeciw Covid19 „o najmniejszym powiązaniu z aborcją.”
Bp Rhoades nie sprzeciwiał się szczepieniom jako takim, ponieważ –
jego zdaniem – mogą one służyć wspólnemu dobru pod warunkiem, że
są bezpieczne i skuteczne. Zaznaczył jednak, że chodzi o to, aby

wywrzeć presję na koncerny farmaceutyczne, by przy opracowywaniu i
testowaniu szczepionek nie wykorzystywały linii komórkowych
pochodzących z aborcji. „To bardzo ważne na przyszłość” – zaznaczyli.
Najnowsza kampania episkopatu służy właśnie temu celowi. Dyrektor
Biura ds. Życia i Godności Człowieka w Archidiecezji San Francisco,
Valerie Schmalz, wezwała tamtejszych katolików do udziału w akcji,
podkreślając, że: „nigdy nie możemy pozwolić sobie na bezduszność
wobec rażącego naruszania godności i życia ludzkiego.” – Mamy
obowiązek zabierać głos w obronie życia i wzywać do powrotu do
szacunku dla każdego życia w naszym społeczeństwie – podkreśliła.
Hierarchowie pochwalili koncern Sanofi Pasteur, największą firmę
biotechnologiczną na świecie, która specjalizuje się w szczepionkach.
Jej szefostwo jesienią zeszłego roku zdecydowało, że nie będzie już
używać linii komórek płodowych z aborcji do produkcji skojarzonych
szczepionek przeciw polio – Pentacel i Quadracel.
Greg Schleppenbach, zastępca dyrektora sekretariatu prolife
episkopatu, napisał: „Jednym z ważnych kroków, jakie możemy podjąć,
aby zapewnić produkcję etycznych szczepionek, jest uznanie i
podziękowanie firmom farmaceutycznym, takim jak Sanofi Pasteur,
kiedy odchodzą od nieetycznej produkcji szczepionek. Możemy mieć
nadzieję, że przy pewnej zachęcie inni producenci szczepionek mogą
rozważyć stworzenie innych szczepionek akceptowalnych z moralnego
punktu widzenia”.
Schleppenbach przypomniał również, że Papieska Akademia Życia
zaleciła w 2005 r. – i powtórzyła te zalecenia 12 lat później – że należy
skupić się nad tym, by przyszłe wakcyny i leki nie były tworzone w
oparciu o praktyki uwłaczające godności życia ludzkiego.
Źródło: cruxnow.com 19 kwietnia 2021
https://pch24.pl/episkopatusaprzechodzidodzialaniachodzio
szczepionkiiaborcje/
W Polsce: https://www.gosc.pl/doc/6821562.DwochczlonkowzrezygnowalozudzialuwZespoleEkspertowKEP
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USA: aborcjoniści z Wisconsin wypowiedzieli
otwartą wojnę chrześcijanom
#aborcja #aborcjoniści #chrześcijanie w usa #przesladowanie chrześcijan #USA #wolność od religii

(fot. Pixabay)

Fundacja Wolność od Religii (The Freedom From Religion Foundation – FFRF) z siedzibą w Madison – stolicy stanu Wisconsin, która w
przeszłości walczyła o legalizację aborcji, obecnie rozpoczęła walkę ze „wzorcami (patterns) chrześcijańskimi”. W kontekście tegorocznej
Wielkanocy zaatakowano m.in. wpisy o treściach religijnych w mediach społecznościowych.
Informując o tym brytyjski dziennik „The Daily Telegraph” jako jeden z przykładów podał tu post szeryfa Jasona Ramseya z hrabstwa Bland w
stanie Virginia. Tuż przed Wielkanocą na oficjalnym Facebooku zamieścił on krzyż i życzenia: „On zmartwychwstał – obchodzimy Wielkanoc…
Grób jest pusty. Alleluja. Chrystus zwyciężył śmierć. Módlmy się, aby każdy miał błogosławione i bezpieczne Święta… Niech Bóg was
błogosławi. (podpisał) szeryf Jason Ramsey”. Komentując ten wpis Chris Line, prawnik z FFRF, w wypowiedzi dla dziennika skrytykował tego
rodzaju życzenia: „Są one niewłaściwe, gdyż urząd szeryfa nie upoważnia go do promowania treści religijnych w mediach społecznościowych.
Można to robić prywatnie, ale nie wolno wykorzystywać swojej władzy i urzędu w takiej formie”. Szeryf na razie nie skomentował tych zarzutów.
Inną formą walki, prowadzoną przez Fundację, było zaskarżenie zespołu szkół w hrabstwie Mercer (stan New Jersey) za korzystanie z Biblii w
czasie zajęć lekcyjnych. Według organizacji jest to „wspieranie jednej religii i mieszanie spraw religijnych z programem szkolnym, co narusza
prawo do wolności sumienia”. W wyniku procesu szkoły muszą odejść od programu, który działał tam przez ostatnich 75 lat. FFRF walczy też o
zniesienie świąt opartych na tradycji chrześcijańskiej m.in. w stanie Wisconsin. Tego rodzaju protesty zapewne mają jakieś uzasadnienie w
amerykańskim prawodawstwie, ale jeśli sięgnąć głębiej, do początków i korzeni Fundacji, mogą nasuwać się inne skojarzenia. Sprawa dotyczy
parodiowania wartości chrześcijańskich, co widać w założeniach tej organizacji, a co z biblijnego punktu widzenia jest działalnością demoniczną.
Fundacja powstała 46 lat temu z inicjatywy znanej aborcjonistki i ateistki Anne Nicol Gaylor (1926-2015). Całe swoje życie poświęciła ona walce
o legalizację przerywania ciąży w Stanach Zjednoczonych. W swoim stanie Wisconsin założyła najpierw komitet „Zero Population Growth”
(Zerowy Przyrost Ludności), który miał finansować aborcję nie tylko w tym stanie, ale też w Nowym Jorku i w Meksyku. Na ten cel wydano ok. 3
mln dolarów. Sama Gaylor wypisała osobiście czeki na refundacje 18986 „zabiegów”. Postępowanie założycielki miało w sobie coś szatańskiego
w tym znaczeniu, że we wszystkich swych działaniach parodiowała ona kulturę i wartości chrześcijańskie. Na przykład obecne w tradycji
chrześcijańskiej wyrażenie „być w stanie błogosławionym” (czyli w ciąży) wykorzystała ona, wypaczając je, w tytule swojej najbardziej znanej
książki „Abortion is a Blessing” (Aborcja jest błogosławieństwem). Zresztą sama nazwa wspomnianego komitetu, mówiąca o „zerowym
przyroście naturalnym”, była naigrawaniem się z Bożych słów z Księgi Rodzaju: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28).
Z kolei gdy na Boże Narodzenie 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Des Moines – stolicy stanu Iowa – miejscowi urzędnicy ustawili szopkę
betlejemską, FFRF zareagowała natychmiast, wystawiając tam „antyszopkę”: słynną już „Bill of Rights Nativity”, w której zamiast Matki
Najświętszej w żłóbek wpatruje się „Wolność Opromieniającą Świat” (Statua Wolności w Nowym Jorku), a zamiast św. Józefa i pasterzy pokłon
małemu Jezusowi oddają amerykańscy politycy z końca XVII w. W żłóbku zaś zamiast Dzieciątka umieszczono „Kartę Praw” Stanów
Zjednoczonych z 1789 r. Do dziś internetowi obrońcy „prawdziwego żłóbka” w Des Moines twierdzą, że „to Dzieciątko przecież nikomu nie
szkodzi i mogą do Niego przyjść wszyscy, także twórcy amerykańskiego prawodawstwa”. Posługujący duszpastersko w bazie amerykańskiej
Camp Zama pod Tokio polski dominikanin o. Paweł Janociński spotkał się tam ok. 2 lat temu z podobną kontrowersją wokół żłóbka, który
tradycyjnie ustawiali tam w czasie Świąt katolicy. Chciano ją zlikwidować (być może stała za tym FFRF), jednakże w tym wypadku głos
katolików zwyciężył i w ostatnie Święta szopka betlejemska stała tam nadal, tuż przy głównej bramie wjazdowej. https://pch24.pl/usaaborcjonisci-z-wisconsin-wypowiedzieli-otwarta-wojne-chrzescijanom/

17 KWIETNIA 2021

Spłonął XVI-wieczny kościół we Francji. Ogień
zniszczył niemal wszystko
#Francja #ogień #pożar #pożar kościoła

(Kościół w Romilly-la-Puthenaye (zdj. ilustracyjne) „Spłonął XVI-wieczny kościół Saint-Aubin w Romilly-la-Puthenaye we Francji”,
informuje serwis valeursactuelles.com. Do pożaru świątyni, doszło w sobotę we wczesnych godzinach porannych. Miejscowe media
poinformowały, że rama i dzwonnica zawaliły się strawione przez pożar, który szybko rozprzestrzenił się na drewnianą konstrukcję kościoła.
– https://pch24.pl/splonalxviwiecznykosciolwefrancjiogienzniszczylniemalwszystko/

Romilly-la-Puthenaye w północnej Francji

Pożar kościoła Saint-Aubin w Romilly-la-Puthenaye, w północnej Francji, wybuchł w sobotę we wczesnych godzinach rannych. (Facebook, Préfet de l'Eure)

https://www.o2.pl/informacje/francjapozarxviwiecznegokosciolaniewieleudalosieuratowac6630295619816096a

Egipt: brutalne zabójstwo na Synaju  20 kwietnia 2021

Dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego zabili na egipskim Synaju dwóch członków lokalnego
plemienia Tarabinów oraz chrześcijanina. Do jego śmierci miało przyczynić się zaangażowanie
w budowę kościoła i wspieranie egipskiej armii. 62letni Nabil Habasshi Khadim został porwany
8 listopada ubiegłego roku. Po sześciu miesiącach niewoli ekstremiści zamordowali go strzałem
w głowę. Film, na którym widać jego śmierć, zabójcy umieścili w Internecie. Do jego śmierci
miało przyczynić się zaangażowanie w budowę kościoła. Na nagraniu słychać jak terroryści
oskarżają Khadima o finansowanie budowy świątyni i wspieranie egipskiej armii. Zabity
chrześcijanin Nabil Habashi Khadim należał do jednej z najstarszych rodzin społeczności
koptyjskiej w okolicy. Handlował złotem i był właścicielem sklepu odzieżowego oraz firmy
sprzedającej telefony komórkowe. Został porwany przed swoim domem i przez wiele miesięcy
bezskutecznie go poszukiwano. Świadectwo wiary aż do przelania krwi
W depeszy kondolencyjnej koptyjski prawosławny patriarcha Egiptu Tawadros II opłakuje syna
i wiernego sługę, który jest teraz w niebiańskiej chwale Chrystusa za to, że dał świadectwo
swojej wiary aż do przelania krwi. Patriarcha przypomniał, że koptyjska społeczność
prawosławna popiera „wysiłki państwa egipskiego” mające na celu przeciwdziałanie pełnym
nienawiści aktom terroryzmu oraz zachowanie jedności narodowej dla przyszłości pokoju i
dobrobytu. Północny Synaj od lat jest areną ofensywy islamskich ugrupowań
ekstremistycznych, których działalność nasiliła się po obaleniu prezydenta Muhammada
Mursiego w 2013 roku i wraz z późniejszym powstaniem tzw. Państwa Islamskiego. 
https://stacja7.pl/zeswiata/egiptbrutalnezabojstwochrzescijaninanasynaju/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

Kobieta w Egipcie:

https://amnesty.org.pl/egiptprzemocwobeckobietwymagag%C5%82%C4%99bszychzmianwprawie/

https://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,138929,18555629,piekloegipcjanekkobietazwodzimezczyznetymcomapomiedzy.html?disableRedirects=true

Narzeczeństwo: nie wolno okazywać sobie publicznie jakichkolwiek czułości – niedozwolone są pocałunki
i uściski. Oczywiście intymne zbliżenia przed ślubem są surowo zakazane, a para, która dopuści się tak
haniebnego czynu, jest skazana na społeczny ostracyzm, co w małych aglomeracjach miejskich równa się
wykluczeniu z życia towarzyskiego, a w przypadku kobiet oznacza przekreślenie jakichkolwiek szans na
zamążpójście. Jeśli bowiem para współżyje przed ślubem i wyjdzie to na jaw, zaręczyny zostają natychmiast
zerwane, a kobieta napiętnowana jest jako nierządnica.
Małżeństwo: każda szanująca się Egipcjanka marzy o tym, by być pierwszą żoną – a przypomnijmy, że egipscy
książęta na białych koniach są uprawnieni do poślubienia aż czterech księżniczek. Z reguły rzadko się zdarza, by
mężczyźni mieli więcej niż dwie małżonki, ponieważ nie pozwalają na to warunki finansowe.... Wyrażenie „do
ołtarza” jest tu zresztą nie na miejscu. Jeśli ślub odbywa się w porządku religijnym, formalności dopełnia się
w domu imama. Ceremonia ta wyklucza obecność panny młodej – imam udziela ślubu panu młodemu i… ojcu
narzeczonej, który ją reprezentuje. W obliczu dwóch świadków, rzecz jasna mężczyzn, panowie podają sobie
ręce i następuje przekazanie córki zięciowi. Ojciec dosłownie „sprzedaje” wtedy córkę jej przyszłemu mężowi
za wspomniany mahr. Po zakończeniu ceremonii narzeczeni są już formalnie małżeństwem, jednak bez prawa
do skonsumowania związku – aby tradycji stało się zadość, należy wyprawić huczne wesele... Egipskie panny
młode są szczęśliwe, lecz zestresowane. Perspektywa wesela i wiążących się z nim przyjemności w postaci
udania się do kosmetyczki, fryzjerki, stylistki, a następnie wielogodzinnego paradowania w mniej lub bardziej
wyszukanej sukni ślubnej (warto zaznaczyć, że to, co w Europie uznawane jest za kiczowate, nad Nilem uchodzi
za szczyt elegancji), na dodatek z odsłoniętymi włosami, wprawia młode kobiety w euforię. Z drugiej strony
towarzyszy im lęk przed nieznanym – głównie przed nocą poślubną z obcym im człowiekiem... Samo wesele
jest głośne, długie i nużące. Państwo młodzi prowadzeni są w rodzinnym pochodzie, który śpiewa, klaszcze
i wiwatuje w rytm bębnów i fletów, do sali biesiadnej, gdzie ma odbyć się przyjęcie. Jest to bardzo ważny
element całej ceremonii… i chyba jedyny, gdyż później następuje usadzenie obojga w fotelach, gdzie spędzają
kolejne godziny, przyjmując gratulacje i prezenty. Jedzenie na tego rodzaju fecie nie jest przewidziane, za to
napitki owszem, przeważnie różnego rodzaju soki i napoje gazowane, a także woda; wszystkie one są mile
widziane w przerwach między kolejnymi pląsami. Naturalnie osobno tańczą mężczyźni i kobiety – jedynie mąż
i żona mogą zatańczyć wspólnie. Po kilku godzinach tak spędzonych towarzystwo rozchodzi się do domów,
a państwo młodzi udają się celebrować noc poślubną. Oczywiście szczytem marzeń byłoby powołanie tej nocy
do życia potomka, to jednak pozostaje w gestii Allaha. https://lentemagazyn.com/oczymmarzaegipcjanki/
Jak się wychodzi za mąż „po egipsku”? Tutaj sprawy nieco się komplikują. Do ślubu dochodzi zazwyczaj
w Egipcie, gdyż małżonek bez wizy wydawanej na zaproszenie rodziny nie może udać się do Europy. Aby Polka
mogła wyjść za mąż w Kairze – bo tam dokonuje się tego jakże wzniosłego aktu, zresztą w znacznie mniej
wzniosłym przybytku – musi przyjechać do Egiptu uzbrojona w całą teczkę podstemplowanych, podpisanych,
sygnowanych i co najważniejsze – właściwie przetłumaczonych zaświadczeń, pozwoleń, certyfikatów i aktów.
Bez tego ani rusz. Najpierw więc musi udać się do właściwego USC we własnym kraju, otrzymać stosowne
pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego zagranicą, a także odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o stanie
cywilnym. Dopuszczane są na szczęście trzy – panna, rozwódka i wdowa. Bezwzględnie należy się również
zaopatrzyć w świadectwo chrztu, ponieważ dla egipskiego urzędnika wyznanie będzie miało ogromne
znaczenie i zostanie uwzględnione w akcie małżeństwa. Następnie trzeba udać się do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i zdobyć podpisy oraz stemple pod wszystkimi dokumentami. Na koniec przyszłą pannę młodą
czeka wizyta w biurze tłumaczeń, gdzie tłumacz przysięgły dokona przekładu całej teczki na język arabski.
Biada jednak, jeśli w odpowiednim miejscu nie postawi odpowiedniej kropki, która zmieni znaczenie wyrazu.
W takim przypadku dokument w oczach urzędnika okaże się nieważny i nie udzieli on zgody na ślub.
Dla Arabów zawieranie małżeństw między wyznawcami islamu a chrześcijaństwa nie stanowi problemu
wówczas, gdy chrześcijanką jest kobieta, a to z tego prostego powodu, że dzieci wychowuje się w wierze ojca.
W przypadku rozwodu potomstwo pozostaje pod opieką ojca, matka może je widywać za jego zgodą. Jeśli
jednak chrześcijanin pragnąłby pojąć za żonę muzułmankę, będzie musiał zmienić wyznanie – w przeciwnym
razie do małżeństwa nie dojdzie. https://lentemagazyn.com/byczonaegipcjanina/

"Ks. Przemysław Szewczyk przeznaczył własne
pieniądze na wykupienie z niewoli Bouby, imigranta z
Wybrzeża Kości Słoniowej" - informuje Gazeta Wyborcza.
Chłopiec jest sierotą, jego rodzice zmarli, kiedy miał zaledwie kilka miesięcy. Rodzina przekazywała
go sobie do opieki, ale była bardzo biedna i nie mogła mu pomóc. Bardzo szybko podjął pracę, ale
bywały takie tygodnie, kiedy jadł tylko raz w ciągu siedmiu dni. Postanowił wyruszyć do Europy,
niestety na granicy libijsko-tunezyjskiej trafił w ręce bojowników.
Na szczęście Bouba miał znajomych we Francji, którzy pomogli mu finansowo, a resztę pieniędzy
przekazał mu ks. Przemysław Szewczyk. Jak mówi duchowny, chłopiec był bity i wykorzystany
seksualnie, ale nie mówi o tym wiele.
Ks. Przemysław Szewczyk przebywał od marca do czerwca 2020 roku w Tunezji. W tym czasie
prowadził kurs łaciny, opowiadał o sytuacji migrantów i odprawiał Msze w intencjach osób
przekazujących stypendia na potrzeby migrantów dla "Domu Wschodniego". Postanowił otworzyć
dom dla migrantów z Afryki i dla przyjezdnych, kiedy skończy się pandemia.
"Ten dom postrzegamy jako miejsce spotkania, wzajemnego poznania i wsparcia, nawiązania
przyjaźni między Polską a mieszkańcami Afryki, którzy zmuszeni zostali do migracji" - pisze o nim.
W domu będą chcieli towarzyszyć na różne sposoby:
pomogą w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych: czasem trzeba przyjąć pod dach
tych, którzy nie mają gdzie się podziać, czasem nakarmić, czasem ogrzać. Tego rodzaju
wsparcia już udzielali wielokrotnie, gdyż wielu migrantów żyje w skrajnej biedzie
umożliwią skorzystanie z pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej, jeśli tego potrzebują
stworzą przestrzeń spotkania, rozmowy, wymiany kulturowej: w tym celu chcą zorganizować w
niedużym ogrodzie domu klubokawiarnię
będą pracować nad zorienotwaniem migrantów w ich życiowej sytuacji przez kursy i formację,
żeby jak najszybciej mogli zrealizować podstawowe prawo każdego człowieka do
niemigrowania, czyli do pozostania na ziemi i wśród społeczeństwa, które będą mogli nazwać
własnym
Duchowny zaprasza do współpracy wszystkich, którzy chcą zostać "Przyjaciółmi Afryki". Można
pomóc, przekazując co miesiąc, przynajmniej przez pół roku, od 30 do 100 złotych, ale także poprzez
nawiązanie kontaktu z migrantami.
Mieszkańcy oraz migranci związani z domem będą przesyłać regularnie "Przyjaciołom Afryki"
wiadomości e-mailowe oraz będą publikować materiały wideo, dzieląc się nowinami, radościami i
smutkami, historią i aktualnością swoich krajów. Bardzo im zależy na tym, żeby "Przyjaciele Afryki"
byli przyjaciółmi w możliwie najpełniejszym znaczeniu tego słowa, czyli osobami bliskimi,
zainteresowanymi drugim człowiekiem.
Na jednej ze ścian domu wymalowana już została mapa Polski, na której chcą zamieścić zdjęcia
"Przyjaciół domu" na znak, że osoby, dzięki którym dom będzie istniał, są w nim naprawdę obecne.
Jeden z pokojów będzie gotowy, żeby Was ugościć, jeśli tylko znajdziecie się kiedyś w Tunezji. Dom,
który powstaje w Tunisie, będzie nie tylko domem dla migrantów z Afryki, ale także dla ich przyjaciół
z Polski. Jeśli chcecie dołączyć do grona Przyjaciół Afryki, powiedzcie nam o tym pisząc e-mail
kontakt@domwschodni.pl lub wypełniając zamieszczony: formularz zgłoszeniowy.
Zostań Przyjacielem Afryki!  http://domwschodni.pl/pl/post/zostanprzyjacielemafryki
Dom Wschodni  http://domwschodni.pl/informacje Galeria  http://domwschodni.pl/gallery
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/n
ews/202008/polskiksiadzzbejrutu
skalacierpieniajest
niewyobrazalna.html
http://www.domwschodni.pl/pl/post/p
omocdlabejrutu

SZOKUJĄCY PLAN WHO!
Przymusowa sterylizacja pod pretekstem szczepień.
Pierwszą serię przeprowadzono w Kenii w marcu 2020 roku. Już wtedy pojawiły się
pierwsze podejrzenia. Przede wszystkim nie było w tym kraju wskazań do
przeprowadzenia masowych szczepień przeciwko tężcowi – jest bowiem wiele
innych, o wiele bardziej zagrażających mieszkańcom chorób.
Co więcej, do szczepień zakwalifikowano kobiety w wieku 1449 lat wyłącznie z
terenów wiejskich. To wzbudziło sporo podejrzeń. Wszystko robiono po cichu.
Ofiarą powodujących bezpłodność szczepionek przeciwko tężcowi miało paść 2
mln 300 tys. kobiet w Kenii. Akcję szczepień finansowały i koordynowały WHO
oraz UNICEF. Zmierzający do kontroli urodzeń proceder ujawnił Kościół.
– Fiolki ze szczepionką przywożono pod eskortą policji, a punkt, w którym je
podawano, był cały czas pilnowany przez uzbrojonych żołnierzy. Po czym
wszystko dokładnie liczono, odpadki zabierano ze sobą, dbając, by ani jedna
fiolka się nie zapodziała – relacjonował polski misjonarz w Kenii, który chce pozostać anonimowy.
Środek wstrzyknięty kobiecie, która nie jest w ciąży, powoduje powstanie w jej
organizmie specjalnych przeciwciał. Jeżeli w tym czasie dojdzie do zapłodnienia,
zniszczony zostaje produkowany podczas ciąży hormon hCG. W rezultacie
powoduje to trwałą bezpłodność.

Akcję zatrzymano po tym, jak Stowarzyszenie
Katolickich Lekarzy Kenii przedstawiło dowody, że
podobne „szczepienia” WHO przeprowadzała na
Filipinach, w Meksyku i Nikaragui.
– Ograniczenie dzietności, do czego działania WHO w tym przypadku zmierzają w
krajach tzw. Trzeciego Świata, jest w istocie działaniem neokolonialnym,
urągającym deklarowanej przez kraje stowarzyszone przy ONZ zasadzie równości
praw wszystkich ludzi na ziemi. Nie służy również zdrowiu tych ludzi – wskazała
Aleksandra BrzemiaBonarek, prawnik z UPJP2 w Krakowie. Co więcej, bezpłodność
kobiet w Kenii powoduje także pogrożenie ich społecznego statusu. Są bowiem
opuszczane przez mężów i poddawane społecznemu ostracyzmowi.
 https://nczas.com/2020/04/20/szokujacyplanwhoprzymusowasterylizacjapodpretekstemszczepien/

78 lat temu wybuchło powstanie w getcie
warszawskim. „W walce zwyciężymy śmierć”.
Rocznica powstania w getcie warszawskim jest wołaniem o miłość bliźniego, o szacunek i
uznanie godności każdego człowieka. W poniedziałek, 19 kwietnia, przypada 78. rocznica
wybuchu powstania w getcie warszawskim. „Niemieccy okupanci rozpoczęli mordowanie
mieszkańców getta warszawskiego dwa dni przed najważniejszym świętem żydowskim –
Paschą, a symbolicznym zakończeniem zagłady Żydów w stolicy było zburzenie Wielkiej
Synagogi na Tłomackiem”. Powstańcy wykazali się bohaterstwem i hartem ducha. „Są oni
symbolem walki o wolność. Poruszająco wyraża to jedno z haseł powstańczych:

Jeżeli przetrwać – to tylko jako wolni ludzie, a jeżeli to
jest niemożliwe, to jako wolni ludzie zginąć. W walce
zwyciężymy śmierć.
Przy Murze – Pomniku Umschlagplatz przy Ul. Stawki w Warszawie kwitną piękne żonkile –
symbol pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach oraz o bohaterskich ludziach, którzy
stracili życie w obronie swej godności i wolności.
Jana Pawła II, mówił w marcu 2000 r. w Yad Vashem w Jerozolimie: „Kościół odrzuca rasizm w
jakiejkolwiek formie jako przekreślenie obrazu Stwórcy wpisanego w każdą ludzką istotę”.
Natomiast w Warszawie: „To wszystko; i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak
choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta (…) ogarniam myślą i
sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na Placu Zwycięstwa”.
Getto warszawskie było zamkniętą i otoczoną murem dzielnicą położoną w półn. –zach. części
centralnej Warszawy, w której uwięziono Żydów warszawskich oraz przesiedlonych z gett w
innych miejscowościach. Głód i zarazy, które zaczęły zabijać mieszkańców getta były jednak
tylko częścią zaplanowanego przez władze hitlerowskie planu całkowitego unicestwienia
zgromadzonej tu ludności żydowskiej. Pierwsze wywózki do obozów zagłady rozpoczęły się już
w 1942 r., od tej pory odbywały się one regularnie, aż do decyzji całkowitego wysiedlenia
mieszkańców i likwidacji getta wiosną 1943 r.
Zbrojne powstanie wybuchło jako bezpośrednia odpowiedź na decyzję o całkowitej
eksterminacji zgromadzonych w Getcie Żydów. Ze strony „aryjskiej” wspierały ich grupy
polskiego podziemia, głównie Armii Krajowej i powiązanych z nią organizacji. Dostarczały im
broń, amunicję, organizowały akcje nękające punkty strażników. Po stronie niemieckiej
walczyło łącznie 2000 ludzi. Powstanie zakończyło się już po kilku tygodniach czyli 16 maja
1943 r. Ze względu na swoją symboliczną wymowę uważane jest przez naród żydowski za
jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii. Symbolem obchodów rocznicy powstania
jest kwiat żonkila – jego płatki układają się w sześcioramienną gwiazdę.  https://stacja7.pl/zkraju/78
lattemuwybuchlopowstaniewgetciewarszawskimwwalcezwyciezymysmierc/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
ag/KAI/Stacja7 Żydzi w Warszawie  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/20210422/warszawatlumynalotniskuchopina/?ref=slider

IZRAEL: PIĄTA EWANGELIA  https://youtu.be/BF0CLnkgi_E
STRAŻNICY PIĄTEJ EWANGELII 
"PIĄTA EWANGELIA"  https://youtu.be/j5jIWjpfGj0  https://youtu.be/uKz2UWv_Lh4
Tomasz a Kempis  https://youtu.be/8R78JLqVlrw
https://youtu.be/3V_Zy9DzLE0
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Piąta Ewangelia. Czy już ją poznałeś?
Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. To ewangeliści, autorzy czterech Ewangelii
kanonicznych, które znalazły się w Piśmie Świętym. Jednak powstało też
wiele apokryficznych Ewangelii, które nie trafiły do kanonu Biblii. Piąta
Ewangelia, o której wspominam w tytule, to jednak nie tekst. To miejsce,
bardzo konkretne – Ziemia Święta.
>>> W DNA tego miasta wpisana jest droga krzyżowa
Na przełomie stycznia i lutego tego roku po raz pierwszy w życiu udało mi
się wyjechać do Ziemi Świętej. Trafiłem tam, do miejsc, w których jako
człowiek obecny był Jezus, na chwilę przed wybuchem pandemii
koronawirusa. W tej chwili wyjazd do Izraela i Palestyny byłby już
niemożliwy (oby jak najszybciej wróciła możliwość podróżowania, a więc i
pielgrzymowania do Ziemi Świętej). Nieprzypadkowo Ziemię Świętą
nazywa się piątą Ewangelią. Teksty Mateusza, Marka, Łukasza i Jana
mówią nam wiele o życiu, misji i nauczaniu Chrystusa. Tak samo Ziemia
Święta, miejsca, które można tam odwiedzić, są niezwykłą lekcją wiary. To
przecież ta część świata, która była fizycznym świadkiem obecności
Jezusa. To po tych piaskach i kamieniach chodził Bóg.

WIDOK Z POLA PASTERZ Y W BETLEJEM FOT. HUBERT PIECHOCKI

Lekcja geografii  >>> Maciej Kluczka: najsłabsi cierpią teraz jeszcze bardziej
Gdy czytamy Ewangelie, to na pewno mamy jakieś wyobrażenie o miejscach i
wydarzeniach, które w nich się dzieją. Jest to jednak tylko wyobrażenie – na które
zawsze składa się nasze osobiste doświadczenie życiowe (to pewnie owocem tego
doświadczenia są nasze szopki bożonarodzeniowe, które przypominają góralskie
chatki, ale często nie mają nic wspólnego z realiami Izraela). Ja również miałem
pewne wyobrażenie o Ziemi Świętej. Pobyt w tym miejscu uświadomił mi, jak bardzo
było to tylko wyobrażenie. Tam trzeba pojechać, by zrozumieć biblijną
rzeczywistość. Przykład. Ewangelie to przede wszystkim Judea i Galilea, dwie krainy
na terenie Izraela i Palestyny. Dopiero, gdy tam pojechałem zrozumiałem, czym
różnią się te przestrzenie. Judea to wszak surowa, pustynna, górzysta kraina na
południu, to tam znajdują się Betlejem i Jerozolima. Galilea jest na północy, tam gdzie
Jezioro Galilejskie, Kana, Nazaret. To za to bardzo żyzna i zielona kraina. Trzeba mi
było pojechać do Ziemi Świętej, by zrozumieć tak wiele geograficznych aspektów
Ewangelii. Teraz potrafię już sobie wyobrazić, na czym polegała wędrówka Maryi z
Nazaretu do mieszkającej w Ain Karem Elżbiety. Jaki to musiał być dla niej ogromny
wysiłek. I tak samo było z wieloma innymi wędrówkami opisanymi w Piśmie
Świętym. Dzięki odwiedzeniu tego miejsca uświadomiłem sobie, że Biblia jest
księgą nieustannej drogi podejmowanej przez ludzi i przez Boga. Drogi duchowej
– ale też tej fizycznej.

PUSTYNIA JUDZKA FOT. HUBERT PIECHOCKI

I lekcja historii 

>>> Sebastian Zbierański: Holokaust na naszych oczach [FELIETON]

Wizyta w Ziemi Świętej pomaga też zrozumieć historię tego terenu. Nadal moja wiedza jest
mniejsza niż większa w tym zakresie – ale po tej wizycie znacznie więcej rozumiem. Bo niby wiemy,
że z jednej strony mamy Żydów, a z drugiej Palestyńczyków. Ale dopiero pobyt na tym terenie
pozwala człowiekowi doświadczyć, na czym realnie polega ten konflikt. Jak bardzo podzielony jest
ten teren. Ten podział tam naprawdę boli i jest wciąż bardzo żywy. Nocowałem w Betlejem, w
Autonomii Palestyńskiej. Niedaleko był już mur graniczny. Byłem świadkiem zamieszek, które w
piątkowy wieczór (dla żydów to początek szabatu, a dla muzułmanów w ogóle piątek jest dniem
świątecznym) miały miejsce w okolicy granicy. Poczułem, że niebezpieczeństwo jest naprawdę
realne – były kamienie, proce i okrzyki. Ta historia jest tam nadal żywa. Poczułem też pewien
dyskomfort spowodowany tym, że nasza grupa (i szerzej – pielgrzymi i turyści w ogóle) mają tam
lepiej od mieszkańców. Autokary turystyczne bez żadnych przeszkód swobodnie jeżdżą między
Betlejem a Jerozolimą, bez żadnych kontroli. A tubylcy muszą przechodzić kontrole – to zresztą
najczęściej mieszkańcy Autonomii, którzy pracują na terenie Izraela i podróżują do pracy. Historia,
która jest tam bardzo ważna to też Holokaust. Dlatego niezwykłym doświadczeniem była dla mnie
wizyta w Yad Vashem. Mogłem tam zobaczyć, jak bardzo historia Izraela jest związana z historią
całego świata – nie tylko poprzez kontekst biblijny, ale też ten znacznie bliższy nam
czasowo. Muzeum Holokaustu to miejsce, w którym trudno nie uronić łez.

OGRÓD NA GÓRZE OLIWNEJ W JEROZOLIMIE FOT. HUBERT PIECHOCKI

I lekcja kultury 

>>> Zofia Kędziora: milczenie to Boża mowa

To jest ta sama Ziemia Święta, na której swoje ziemskie życie przeżył
Jezus. Ale jednocześnie to nie jest taka sama Ziemia Święta. Od
najmłodszych wydarzeń opisanych w Biblii dzielą nas przecież 2 000 lat, a
od tych najstarszych to pewnie i z 10 000. Czas tam się nie zatrzymał,
więc ten region wygląda już inaczej. Przede wszystkim przez działalność
człowieka i rozwój cywilizacji. W wielu miejscach nie ma już nawet śladów
obiektów z czasów Jezusa (pisałem już na tych łamach nawet o
jerozolimskiej drodze krzyżowej, która też wytyczona jest współcześnie i
niekoniecznie taką samą trasą musiał podążać na Golgotę Jezus). Ale
choć świat się zmienił, to w ludziach zostały pewne elementy kultury
bliskowschodniej, czasem niezrozumiałe dla poukładanego
Europejczyka. I tak, obok bazyliki Grobu Pańskiego, kluczowego miejsca
na jerozolimskiej Starówce, jest targ. Przechodząc wąskimi uliczkami
mijamy dziesiątki albo i setki straganów i jesteśmy wciąż nagabywani do
zakupu kolejnych produktów. Sacrum bardzo miesza się tu z profanum. A
przecież już w czasach biblijnych Jezus tak walczył z kupczeniem w
okolicach terenu sakralnego (w Ewangelii zresztą na terenie samej świątyni
jerozolimskiej – dziś jedyna fizyczną pamiątką po tym miejscu jest Ściana
Płaczu). Będąc w Ziemi Świętej odkryjemy znacznie więcej takich
kulturowych „sensacji”.

KAPLICA ELIASZA W KOŚCIELE NA GÓRZE TABOR FOT. HUBERT PIECHOCKI

I lekcja religii (i wiary)  >>> Marcin Wrzos OMI: Morwa i platan [FELIETON]
Lekcja wiary, ale rozumianej w dwójnasób. Bo z jednej strony, będąc w Ziemi Świętej,
mamy okazję zobaczyć, jak wygląda w praktyce bycie żydem czy
muzułmaninem. Już o 5 nad ranem budziły nas okrzyki z pobliskiego meczetu,
wzywające muzułmanów na pierwszą modlitwę. A potem było jeszcze więcej tych
religijno-kulturowych „ciekawostek”. Mogliśmy przekonać się, co oznacza nocleg w
koszernym hotelu w Nazarecie (a oznacza m.in. przepyszne jedzenie!) i jak w praktyce
funkcjonuje synagoga. To może banalne, ale ja dopiero w Izraelu zrozumiałem, że
mężczyzna w synagodze musi mieć zakrytą głowę (są nawet specjalne,
jednorazowe jarmułki). Nie wiedziałem też, że są osobne przestrzenie modlitewne dla
żydów i dla żydówek (dotyczy to nawet Ściany Płaczu). Zatem, pobyt w Ziemi Świętej
to doskonała okazja to przyjrzenia się innym wiarom – czego w Polsce na co dzień
raczej nie doświadczamy. Ale z drugiej strony to też niesamowita okazja do zgłębienia
wiary w Jezusa Chrystusa. Bo trzeba sobie uświadomić, że to właśnie tam działo się
zbawienie. W tych konkretnych miejscach. To na tym Taborze dokonało się
przemienienie, to na tej górze miało miejsce kuszenie i to w tej Betanii Jezus spotkał
się ze swoimi przyjaciółmi. W Ziemi Świętej z poziomu metafor (jak często przecież np.
powtarzamy, że musimy pójść do swojego Emaus albo wejść na Golgotę) możemy
przejść do realnych przestrzeni. I gdy sobie to uświadomimy, to musi to wpłynąć na
naszą wiarę. To jest jak uderzenie meteorytu, szok!

GOLGOTA W BAZYLICE GROBU PAŃSKIEGO W JEROZOLIMIE FOT. HUBERT PIECHOCKI

Trzeba tam wrócić 

>>> Hubert Piechocki: a myśmy się spodziewali…

Do Ziemi Świętej trzeba wrócić. Ja na pewno chcę tam jeszcze pojechać.
Także po to, by zobaczyć nowe miejsca (nie byłem przecież w Jordanii czy
na Synaju). Ale przede wszystkim po to, by uporządkować swoją wiedzę i
wejść głębiej w ten region. Przeżyć to jeszcze mocniej duchowo. Bo
pierwszy pobyt w Izraelu i Palestynie to czas zachłyśnięcia się tym
miejscem. Czas zachwytu – poniekąd dość powierzchowny (co nie
znaczy, że zły). Wracając i znając już pewne przestrzenie zupełnie inaczej
będę przeżywał pobyt w miejscach, w których był Jezus, apostołowie,
Izraelici… Wrażeń tam jest naprawdę sporo, 8 dni to bardzo mało –
zwłaszcza, gdy są tak intensywne, wypełnione po brzegi. Czytajmy, jak
najczęściej, cztery Ewangelie. Ale bądźmy też ciekawi tej piątej, którą
możemy zgłębić właśnie tam – w Ziemi Świętej. Czytajmy i ją! Chwilowo to
oczywiście niemożliwe, ale niedługo na pewno pielgrzymki znów
powrócą w ten rejon świata. A ja pewnie jeszcze coś o Ziemi Świętej
napiszę! https://misyjne.pl/piataewangeliaczyjuzjapoznales/

Galeria 45 zdjęć: https://misyjne.pl/piataewangeliaczyjuzjapoznales/
https://www.facebook.com/photo?fbid=292082895817941&set=a.229372672088964

Wielkanoc
dawniej w Polsce:
https://youtu.be/rOO203Cwz0

https://dzisiajwbetlejem.pl/dlaczegomowimyjezusnazareczykskorourodzilsiebetlejem/#

Dzisiaj w BetlejemZiemia Święta

Dlaczego mówimy „Jezus Nazareczyk”,
skoro urodził się w Betlejem? Dla części z Was pewnie odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Inni być
może nigdy nie zwrócili na to uwagi, a teraz myślą… „no właśnie, dlaczego?” Analiza mapy Bliskiego
Wschodu z czasów Jezusa wszystko nam wyjaśni. A specyfika tych miejsc może nam wyjaśnić nawet
niektóre nieoczywiste szczegóły z Ewangelii (np. jakie ma znaczenie to, że w przypowieści o
miłosierdziu występuje akurat Samarytanin? Dlaczego prawowierni żydzi wątpili w posłannictwo
Jezusa argumentując to Jego pochodzeniem z Nazaretu?) A więc zaczynamy!
1.
Trzy najważniejsze krainy z czasów Jezusa to Judea, Samaria i Galilea
Najważniejsza była jednak Judea. Dlaczego? To tam znajduje się Jerozolima (i Betlejem). To tam
mieszkali prawowierni żydzi, patrzący z góry na mieszkańców Galilei, a na Samarytańczyków wręcz z
pogardą. Judea znajduje się na południu tego regionu, a Jerozolima była miejscem pielgrzymek dla
wszystkich żydów mieszkających także w okolicznych krainach.
Symbolem wszelkiego zła była Samaria. Mieszkali tam żydzi innego obrządku, niż w ci w Judei czy
Galilei. Nie uznawali ważności Jerozolimy, mieli swoje zwyczaje i przez żydów z Judei byli niemal
gorsi niż poganie. Musieli być wręcz zgorszeni tym, że w przypowieści o miłosierdziu Jezus nazwał
bliźnim właśnie Samarytanina (Łk 10, 30-37). Tym bardziej, że w tej przypowieści ledwo żywego
podróżnego leżącego u boku drogi minął kapłan i lewita. To Samarytanin jednak ostatecznie został
nazwany „bliźnim” – gdyż potrafił okazać miłosierdzie. Swoją drogą, uznanie kogoś za osobę bliską ze
względu na jej czyny, a nie pochodzenie i wbrew panującym zasadom musiało być wówczas wręcz
rewolucją, a nauczanie Chrystusa, co jak co, ale na tamte czasy na każdym kroku łamało schematy.
Galilea była z kolei krainą wysuniętą na północ. Jednym z głównych miast Galilei jest Nazaret, z
którego pochodził Jezus. Mieszkali tam żydzi pielgrzymujący co prawda do Jerozolimy, ale ze względu
na bliskie sąsiedztwo pogan, inny dialekt i odległość często traktowani z góry przez żydów z
Judei. Zmagał się z tym również sam Chrystus:
„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i
Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z
Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz.” J 1, 45-46

I w innym miejscu:
„A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To
jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz
będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie
z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego
ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie
pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek
przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub
faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich
jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia
człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei?
Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei.” J 7, 40 – 53

2. No dobrze, czyli w końcu Nazaret czy Betlejem?
Na początku zaznaczmy, że starotestamentowych pokoleń Izraela było 12, a każde z nich miał
przypisany do siebie region. Z czasem jednak migracje ludności nieco rozrzedziły te podziały (dziś
już nie istnieją w ogóle). Jednym z tych migrantów był Józef – pochodzący z Betlejem, miasta
Dawidowego (w Judei, 8 kilometrów od Jerozolimy), a mieszkający w Galilei, w Nazarecie:
„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,
do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.” Łk 2, 1 – 6
Po narodzinach Jezusa, Święta Rodzina nie udała się z powrotem do Nazaretu, a do… Egiptu:
„Gdy oni [Mędrcy ze Wschodu] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia,
aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci
Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. […] A gdy
Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź
do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia . On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i
wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda,
bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie
Nazarejczykiem.” Mt 2, 13-14. 19-23

Początkowe przesłanie Jezusa było kierowane wyłącznie do Żydów. Dopiero
Apostołowie po Jego wniebowstąpieniu postanowili skierować Jego naukę do całego
świata, zgodnie z ostatnimi zaleceniami Jezusa. Z perspektywy ówczesnych Żydów, ta
nowa nazwijmy to „grupa wyznaniowa” była jedną z wielu… sekt, których wówczas było
dosyć sporo, jak również sporo było osób podających się za Mesjasza. To dlatego
początkowo chrześcijan nazywano „Nazarejczykami”. Ma to odzwierciedlenie również
we współczesnym języku hebrajskim, gdzie do dziś „chrześcijanin” to dosłownie
„Nazarejczyk”. Zagadka rozwiązana! Mapa Bliskiego Wschodu kryje o wiele więcej
tajemnic i pewnie by nawet życia nie starczyło, by je wszystkie odkryć Dla mnie jednak
fascynujące jest to, że ponadczasowa nauka Chrystusa o miłosierdziu rozegrała się w
konkretnym miejscu i konkretnym czasie. To dlatego dziś pielgrzymki do Ziemi Świętej
nazywane są… piątą Ewangelią. A Ty, kiedy wyruszysz w podróż? Zapraszam
wszystkich pragnących dodać coś wyjątkowego do najbliższych Świąt Bożego
Narodzenia do dołączenia do wyjątkowej drogi duchowej, którą nazwałam Drogą do
Betlejem. To seria rozważań i muzyki medytacyjnej, która pozwoli Ci przeżyć Święta
bliżej Boga. https://dzisiajwbetlejem.pl/dlaczegomowimyjezusnazareczykskorourodzilsiebetlejem/#

Gwałtowne starcia Arabów z Żydami w Jerozolimie
/filmy/ 
https://www.magnapolonia.org/gwaltownestarciaarabowzzydamiwjerozolimiefilmy/

https://t.me/BellumActaNews/64053?single
https://t.me/BellumActaNews/64056?single
https://t.me/BellumActaNews/64055?single
https://t.me/BellumActaNews/64057?single
https://t.me/BellumActaNews/64058?single
https://t.me/BellumActaNews/64059?single

Piątek, 23 kwietnia 2021 roku
We Wschodniej Jerozolimie doszło dziś do gwałtownych
walk między izraelską policją do przeciwdziałania
zamieszkom,
palestyńską
ludnością
cywilną
i
syjonistycznymi
grupami
ekstremistycznymi.
Według
Czerwonego Półksiężyca siedmiu Palestyńczyków zostało
rannych.
W mediach społecznościowych widzimy filmy pokazujące
młodych Palestyńczyków skandujących „Allahu Akbar” i
żydowską młodzież krzyczącą „Śmierć Arabom” i
domagającą się etnicznego oczyszczenia Jerozolimy z
Arabów. To doprowadziło do starć między nimi, przy czym
co najmniej 70 osób zostało zatrzymanych przez policję.
W międzyczasie, według lokalnych mediów, w czwartek
wieczorem izraelska skrajnie prawicowa grupa Lehava
zorganizowała marsz w zachodniej Jerozolimie, w którym
uczestniczyły setki osób, aby „zaprotestować przeciwko
przemocy wobec Żydów” – poinformowała policja.

Ponad 18 tys. nieletnich migrantów zniknęło w
Europie bez śladu

Jak wynika ze śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy, którzy są zrzeszeni w
grupie Lost in Europe, ponad 18 tysięcy nieletnich migrantów, którzy trafili do obozów
przejściowych w całej Europie, zaginęło bez śladu.
Co ciekawe, dziennikarze badali jedynie okres od stycznia 2018 do grudnia 2020 roku, a
90 procent zaginionych stanowią chłopcy, z których jeden na sześciu nie ukończył w
momencie zaginięcia 15 lat.

Zaginione dzieci i młodzież są z Maroka,
Algierii, Erytrei, Gwinei oraz Afganistanu.
Jak wynika z raportu, najwięcej z zaginionych
trafia do organizacji przestępczych – stają się
ofiarami przymusowej pracy, wykorzystywania
seksualnego czy handlu ludźmi – mówi Federica
Toscano z organizacji Missing Children Europe.
- Współpraca między służbami praktycznie nie
funkcjonuje – dodaje Toscano, odnosząc się do
poszukiwania dzieci po zgłoszeniu ich zaginięcia.
https://www.fronda.pl/a/ponad18tysnieletnichmigrantowznikneloweuropiebezsladu,160500.html

Niedziela WIELKANOCNA

W I A D O M O Ś C I
TEMATY Z OSTATNIEJ CHWILI W TYM N U M E R Z E:

Rząd Irlandii wytacza wojnę Kościołowi.
Wprowadzono zakaz publicznego sprawowania
Mszy św.  22 kwietnia 2021

Na zdjęciu Prymas Kościoła katolickiego w Irlandii, arcybiskup Eamon Martin

Rząd Republiki Irlandii wprowadził zakaz publicznego
sprawowania Mszy św. – donosi portal Vaticanne News.
Wszystko przez… indyjski wariant Covid-19.
Kilka przypadków wykrycia tej odmiany wirusa sprawiło, że minister zdrowia Irlandii Stephen Donnelly wydał rozporządzenie,
które zezwala wyłącznie na wirtualne nabożeństwa. Prymas Kościoła katolickiego w Irlandii, arcybiskup Eamon Martin, nazwał
ten akt „prowokacyjnym” w związku z tym, że dzień wcześniej premier Irlandii spotkał się z biskupami i nie było mowy o
takich restrykcjach, a zakaz został wprowadzony „w sposób tajny, bez uprzedzenia i konsultacji”. Źródło: Vaticanne News

https://stopprofanacjom.pl/rzadirlandiiwytaczawojnekosciolowiwprowadzonozakazpublicznegosprawowaniamszysw/

„Przyszło nam żyć w czasach w których Chrystus jest
publicznie znieważany – publiczna zniewaga wymaga
publicznego zadośćuczynienia” 16 marca 2021

Męska Droga Krzyżowa – 19 marca 2021 Warszawa, Plac Zamkowy.

– Przyszło nam żyć w czasach w których Chrystus jest publicznie
znieważany. Przyszło nam żyć w czasach w których atakowany jest
Jego Kościół, Jego kapłani, Jego świątynie, nawet przydrożne
kapliczki.
Publiczna zniewaga wymaga publicznego zadośćuczynienia.
Publiczny grzech wymaga publicznego oddawania Bogu czci. Dlatego
19 marca na Placu Zamkowym w Warszawie została odprawiona
Męska Droga Krzyżowa. Brali w niej udział mężczyzni, rycerze XXI w.
walcząc o najważniejsze dla nas wartości. O Chrystusa, o Jego
Kościół, o zbawienie dusz. Przyszli, by pokazać, że jest to dla nich
wszystkich najważniejsze. https://stopprofanacjom.pl/przyszlo-nam-zyc-w-czasach-w-ktorychchrystus-jest-publicznie-zniewazany-publiczna-zniewaga-wymaga-publicznego-zadoscuczynienia/

Szczegóły:

Męska Droga Krzyżowa

Listy z celi śmierci. „Gdy mnie kaci zamordują,
zabierze moją duszę Królowa Polski do swoich
niebieskich hufców” 27 lutego 2021

Grepsy pułkownika Cieplińskiego: Wisiu! Wierzę, że Chrystus zwycięży! Polska niepodległość odzyska, a godność
ludzka zostanie przywrócona. Wierzę, że dziecko wychowasz na dobrego Polaka, katolika i człowieka. Wierzę wreszcie w
Ciebie, Andrzejku! Wierzę, że żyć, pracować i działać będziesz dla tych samych świętości – to moje wielkie szczęście.
Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka. Bądź dobry dla Matki. Zostań lekarzem,
inżynierem, naukowcem lub ekonomistą, co wolisz. Nie zapomnij o ojcu i jego idei.
Wydaje mi się czasem, że giną moje siły, nie mogę już patrzeć na to, co się dzieje, słuchać jęku mordowanych, na to
królestwo szatana. Żal mi także i Was. W ostatniej chwili mojego życia będę z Wami. Będę Bogu dziękował i za to, że Ciebie,
Wisiu, dał Andrzejkowi.
7 I 1951. Kochaj Polskę i miej Jej dobro na uwadze zawsze. Ona musi zająć w świecie właściwe miejsce i uzyskać dobrobyt
oraz szczęście wszystkich obywateli. […] Musisz kształcić swój umysł, zdobyć szerokie wiadomości. Ucz się pilnie. Wyjedź na
studia zagranicę /Ameryka, Anglia Holandia lub Belgia/. Staraj się tam zapoznać z bieżącymi problemami życia naukowego,
gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Pamiętaj że musisz wrócić do kraju z wiadomościami pozytywnymi
i gruntownymi. Co szlachetne i wielkie – przyjmuj, co płytkie i nikczemne – odrzucaj.
20 I 1951. Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą
jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż
kiedykolwiek, że Idea chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać.
Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.
28 I 1951. Kochana Wisiu! Jeszcze żyję, chociaż są to prawdopodobnie już ostatnie dla mnie dni. Siedzę z oficerem gestapo.
Oni otrzymują listy, a ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych (…) Ten ból składam
u stóp Boga i Polski (…). Bogu dziękuję za to, że mogę umierać za jego wiarę świętą, za moją Ojczyznę i za to, że dał mi tak
dobrą żonę i wielkie szczęście rodzinne.
2 II 1951. Kochana Wisu! Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie kaci
zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swoich niebieskich hufców. https://stopprofanacjom.pl/listy-z-celismierci-gdy-mnie-kaci-zamorduja-zabierze-moja-dusze-krolowa-polski-do-swoich-niebieskich-hufcow/
Źródło: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Instytut Pamięci Narodowej, Znak

- Pluł na Żołnierzy Wyklętych. Sprawą zajęła się
prokuratura.
https://stopprofanacjom.pl/plulnazolnierzywykletychsprawazajelasieprokuratura/

- Dyskryminowany przez lewicę dyrektor szkoły
uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki.
https://stopprofanacjom.pl/dyskryminowany-przez-lewice-dyrektor-szkoly-uhonorowany-przez-ministerstwo-edukacji-i-nauki/

- Krzyż podeptany i wrzucony do muszli
klozetowej.
https://stopprofanacjom.pl/krzyz-deptany-i-wrzucony-do-muszli-klozetowej/

- Twarz Chrystusa zamalowana czarnym
sprayem.

https://stopprofanacjom.pl/twarz-chrystusa-zamalowana-czarnym-sprayem-dewastacja-ponad-200-letniej-kapliczki/

- Na bramach kościołów w Toruniu napisano
to

https://stopprofanacjom.pl/kolejny-przejaw-nienawisci-wobec-kosciola-na-bramach-torunskich-kosciolow-zawisly-ostrzezenia-teren-skazony/

- Donald Tusk: Aborcja to obsesja polskiego
Kościoła.
https://stopprofanacjom.pl/donald-tusk-aborcja-to-obsesja-polskiego-kosciola/

- Misja Straży Narodowej. „Praca dla Boga i
Ojczyzny”
https://stopprofanacjom.pl/misja-strazy-narodowej-praca-dla-boga-i-ojczyzny/

- https://stopprofanacjom.pl/lewica-atakuje-i-dewastuje-prawica-broni-modli-sie-i-sprzata-sprzatamy-po-lewicy/

- https://stopprofanacjom.pl/bakiewicz-szykujmy-sie-do-starcia-ogromna-nienawisc-musi-nas-zmuszac-do-podjecia-konkretnych-dzialan/

- https://stopprofanacjom.pl/wybijal-szyby-i-witraze-w-kosciele/

