
Trzy nowe wezwania litanii loretańskiej zatwierdzone. 

KEP zatwierdziła 28.08.2020, polskie tłumaczenie 

trzech nowych wezwań litanii loretańskiej: 

 "Matko miłosierdzia", 

 "Matko nadziei", 

 "Pociecho migrantów" 

poinformowało w sobotę biuro prasowe Episkopatu.

"Nie można dokładać dodatkowych, np. „Królowo świata”,                         

tylko dla dokończenia symetrycznej frazy melodycznej"                                                                     
- zwrócił uwagę sekretarz Komisji KEP  
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Dominik Ostrowski. 

Podkreślił, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, 
dlatego "należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie 
zakładają parzystej liczby wezwań". 

Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia 
uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. 

W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej. 
Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. 
Pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy powstała w XII wieku we Francji, nie 
zachowała się. Utrwaliła się wersja używana od pierwszej połowy XVI wieku 
w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1587 roku papież Sykstus V 
związał z jej odmawianiem przywilej odpustu.

W roku 1631 zakazano wprowadzania 
wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia 
Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej 
ujednolicenie i upowszechnienie.

Czytaj : https://www.gosc.pl/doc/6488796.Trzy-nowe-wezwania-litanii-loretanskiej-zatwierdzone

https://liturgia.wiara.pl/doc/6489754.Trzy-nowe-wezwania-litanii-loretanskiej-zatwierdzone

https://misyjne.pl/biskupi-zdecydowali-trzy-nowe-wezwania-litanii-loretanskiej-i-korekta-w-ojcze-nasz/

DELL
Pole tekstowe



Kyrie, elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia (w nowym miejscu),
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei (nowe wezwanie),
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów (nowe wezwanie),
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,  (Uwaga! nie rodziny, a rodzin)
Królowo pokoju,
Królowo Polski.



Nie dodajemy wezwania: Królowo świata. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz 
wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ANTYFONA
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach 
naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O 
Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, 
Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej 
pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić 
słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.
W zależności od okresu liturgicznego możemy posłużyć się innym zakończeniem litanii.

W okresie Adwentu:
K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się
Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej 
Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo 
głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.  W.: Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego:
K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami.
Módlmy się
Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego 
zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę 
życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. W.: Amen.

W okresie wielkanocnym:
K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
Módlmy się
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, 
abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana 
naszego.  W.: Amen.

W niektórych parafiach w październiku posługują się następującym zakończeniem:
K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, 
abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje życie i 
osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego.  W.: Amen.



Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa

01 maja 2021 | 13:01 | BPKEP | Warszawa ⒸⓅ

Fot. Wikipedia

„Custos Redemptoris”„Opiekun/Stróż Odkupiciela”, „Servus Christi”„Sługa Mesjasza/Chrystusa”, „Minister salutis”                    

„Sługa/Szafarz zbawienia”, „Fulcimen in difficultatibus”„Podpora/Wsparcie w trudnościach”, „Patronus exsulum”, 

„Patron wygnańców/wykluczonych”,„Patronus afflictorum”. „Patron strapionych/zasmuconych/ 

cierpiących”, „Patronus pauperum”. „Patron ubogich/biednych” – to siedem nowych wezwań w Litanii

do św. Józefa ogłoszonych przez Stolicę Apostolską 1 maja 2021 roku.

Z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego (08.12.1870), Ojciec Święty 
Franciszek wydał 08.12.2020 r. List Apostolski Patris corde (treść listu dostępna jest TUTAJ), przez który chciał   
jeszcze bardziej rozbudzić kult tego szczególnego Św. „W tym świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić 
Litanię do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę Apostolską, włączając do niej 7 wezwań, czytamy w 
Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących KE 1.V.2021 r.
Łaciński tekst litanii wzbogacony o nowe siedem wezwań uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia. 
Polska wersja wezwań, zgodnie z zarządzeniem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakr., 
zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana przez KEP. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów pozostawia konferencjom biskupów możliwość roztropnego wprowadzenia do Litanii także 
innych wezwań, którymi w ich krajach czci się św. Józefa. Stolica Apostolska nie nakłada na konferencje 
biskupów obowiązku potwierdzenia w Rzymie (łac. „confirmatio”) nowych wezwań w j. narodowych. eleteit

Do tego czasu nie należy włączać nieautoryzowanych przekładów nowych wezwań do odmawianej po polsku 
Litanii. Natomiast nowy tekst łaciński jest obowiązujący z dniem ogłoszenia, tzn. 1 maja 2021 roku.



Kraków: W tym roku nie będzie tradycyjnej procesji z 

Wawelu na Skałkę

Tegoroczne ogólnopolskie uroczystości odbędą się w zmienionej formie. W niedzielę 9 maja o 1000 

celebrowana będzie Msza św. z udziałem Episkopatu Polski, która zostanie odprawiona przy Ołtarzu 

Trzech Tysiąclecia na Skałce. Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita warmiński abp Józef 

Górzyński, który również wygłosi homilię.

Tradycja procesji z Wawelu na Skałkę narodziła się 8 maja 1089 r., w 10. rocznicę królewskiego 

zamachu na świątobliwego pasterza, lud Krakowa od początku otaczający kultem niezwykłą postać 

przeniósł uroczyście jego szczątki z katedry na Wawelu do klasztoru na Skałce, gdzie męczennik 

zginął. Tak zaczęło się coś, co trwało niemal nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Co roku coraz 

większe rzesze pielgrzymów nawiedzały 8 maja grób męczennika, aż jednodniowa uroczystość urosła 

do ośmiodniowego świętowania. Procesja z relikwiami świętego z Wawelu na Skałkę i z powrotem 

odbywała się zaś zawsze w niedzielę w trakcie tej Oktawy. ag/KAI/Stacja7

https://stacja7.pl/zkraju/krakowwtymrokuniebedzietradycyjnejprocesjizwawelu

naskalke/



Msza św. z Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. 
Transmisja w TVP – 2 maja o godzinie 1255

W najbliższą niedzielę, 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, TVP Wilno zaprasza na transmisję Mszy 
świętej z Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Początek transmisji o godz. 13.55 czasu lokalnego (godz. 12.55 
czasu polskiego).

Mszę św. w języku polskim odprawi ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Wilnie. Nabożeństwo w słynnej na całym świecie kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Wilnie Rozpocznie się o godz. 13.55 czasu litewskiego (godz. 12.55 czasu polskiego).
Wierni mogą uczestniczyć w mszy dzięki TVP Wilno, transmisja również na stronie 
internetowej Wilno.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Wilno.

Msza święta przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia – zostanie 
odprawiona w intencji Polaków na Litwie oraz Polaków mieszkających w różnych krajach świata – informuje 
portal ZW.lt.

Ostrobramska Pani znalazła miejsce w sercu wielu Polaków. Począwszy od 2004 roku 2 maja wielotysięczne 
Parady Polskości przechodziły z placu Niepodległości przed Sejmem Litwy, aleją Giedymina przez plac 
Katedralny, ulicami Zamkową i Wielką do Ostrej Bramy, gdzie kończyły się uroczystą Mszą świętą.
W tym roku ze względu na pandemię COVID19 Parada Polskości się nie odbędzie, ale z inicjatywy Zarządu 
Głównego Związku Polaków na Litwie zostanie odprawione nabożeństwo. 
https://www.tvp.info/53552903/dzienflagirzeczypospolitejpolskiejmszaswzkaplicymatkibozej
ostrobramskiejwtvpwilno

TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH  HTTPS://WILNO.TVP.PL/48742545/TRANSMISJEMSZYSWIETYCH



Afrykańska Częstochowa [MISYJNE DROGI]

O Jasnej Górze w Częstochowie słyszał każdy Polak, o amerykańskim 
odpowiedniku też, o australijskiej pewnie niewielu. Jest jeszcze jedno 
miejsce: nad rzeką Umzimkulu u podnóża Gór Smoczych w RPA. 
http://www.jasnagora.com/tematy/Paulini%20w%20Afryce/temat_76

Paulini w USA  http://www.jasnagora.com/tematy/Paulini%20w%20USA/temat_63

Paulini w Australii  http://www.jasnagora.com/tematy/Paulini%20w%20Australii/temat_77



Homoseksualizm w oczach Kościoła

Katechizm nie wdaje się w polemikę o częstotliwości zjawiska. Stwierdza 

prosto, że „pewna liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone 

skłonności homoseksualne”. Katechizm kładzie nacisk na czyny, a nie na 

samą skłonność. To niewątpliwie wyraz troski Kościoła, by nie 

stygmatyzować osób posiadających lęki homoseksualne czy też nawet 

pewien rodzaj homoseksualnych skłonności.

Biblia i Tradycja
Stary Testament jednoznacznie potępia homoseksualizm:„Nie będziesz obcował z mężczyzną, 
tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (Kpł 18,22) oraz: „Ktokolwiek 
obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia 
obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie 
ściągnęli” (Kpł 20,13). Do powyższych deklaracji Pięcioksięgu [hbr. Tory] odwołują się dzisiaj Żydzi i chrześcijanie. 

Św. Paweł Apostoł, w ślad za Księgą Kapłańską, jednoznacznie piętnuje homoseksualizm, pomijając w swej wypowiedzi 

jedynie karę kamienowania: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, […] ani mężczyźni 
współżyjący z sobą, nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10; por. Rz 1, 27). 

Jan Paweł II: powiedział, iż „nie może stanowić prawdziwej rodziny związek dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet”.

Kongregacja Nauki: List do biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych (1986).                                   

Między Kościołem katolickim a Cerkwią prawosławną w spojrzeniu na homoseksualizm nie ma zasadniczej różnicy. Oba 

Kościoły, powołując się Biblię i Ojców Kościoła, jednoznacznie go potępiają. Prawosławni akty homoseksualne nazywają 

często „grzechem sodomskim”, podkreślając przy tym, że jest on przejawem wielkiego zepsucia moralnego. Teologowie i 

pastorzy nastawieni konserwatywnie uważają, że zachowania homoseksualne są nienaturalne i niemoralne. Głoszą też, 

że gdy osoba homoseksualna wykazuje dobrą wolę – podlegają zmianom. Ortodoksyjni Żydzi, powołując się na Torę i na 

Talmud, potępiają czynny homoseksualne. Koran, który inspirował się judaizmem i chrześcijaństwem, także potępia 

homoseksualizm. W surze asz-Szuara [Poeci] czytamy: „Czy będziecie obcować z mężczyznami ze wszystkich światów, 

a pozostawiać wasze żony, które stworzył wasz Pan dla was? Tak jesteście ludem występnym” (26, 165-166). W wielu 

krajach islamu, np. w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Mauretanii, Sudanie, Jemenie stosunki homoseksualne są do dziś karane 

śmiercią, często – jak nakazuje Biblia w Księdze Kapłańskiej – przez ukamienowanie.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2357-2359): „osoby homoseksualne są wezwane do czystości”, a dzięki wsparciu 

bezinteresownej przyjaźni oraz przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. 

https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6302007jozefaugustynsjhomoseksualizmwoczachkosciola/



Ewa Listewnik - Poradnia Psychologiczna, Warszawa oraz psycholog 
online. Świadczymy usługi w zakresie: psycholog, psychoterapeuta, 
badania psychologiczne, diagnoza neuropsychologiczna, psycholog 
chrześcijański, seksuolog, terapia małżeńska, leczenie homoseksualizmu. 
Tel. 602 685 120, psychologewal@gmail.com , psycholog online skype: 
psychologewal. http://psychologwarszawa.biz/zakres.html

M G R  K I L I A N - G R U D N I K  P S Y C H O T E R A P E U T A  - H T T P S : / / K R A K O W - T E R A P I A . P L /

Z O. Józefem Augustynem SJ rozmawia P. Wołowski. 

Moje zainteresowanie problematyką homoseksualizmu wynika przede wszystkim z kontaktu z młodymi ludźmi 

w ramach rekolekcji ignacjańskich. Rozmowy te oraz okazane mi zaufanie są dla mnie bardzo zobowiązujące. 

Stąd też odczuwam potrzebę pogłębienia swojej wiedzy na ten temat, aby dawane rady nie były przypadkowe. 

Kierownik duchowy, który z zasady nie podejmuje się pomocy terapeutycznej, ale w trudniejszych sytuacjach 

odsyła do terapeuty, winien jednak umieć dobrze określić problem, z którym osoba zgłasza się do niego.

Homoseksualizm jest typem zranienia emocjonalnego. Mam jednak poważne wątpliwości, czy zachęta do 

"ujawniania" skłonności homoseksualnych, (do czego bardzo zaprasza współczesna kultura homoseksualna), 

jest rzeczywiście drogą do uporania się z tym problemem dla tych, którzy pragną mimo wszystko zachować 

całkowitą anonimowość. W moim odczuciu, księża mają na ogół małą świadomość, czym jest homoseksualizm 

i jak go traktować. Nie wszyscy może zdają sobie sprawę, że samej skłonności homoseksualnej nie można 

traktować w kategoriach moralnego zachowania. Zauważmy, że homoseksualizm jest najpierw problem natury 

emocjonalnej, który trzeba traktować jako zranienie i ciężar. Ocenie moralnej podlega natomiast samo 

zachowanie, a nie istniejąca skłonność, która jest niezależna od ludzkiej woli. "List o duszpasterstwie osób 

homoseksualnych" stwierdza wyraźnie, że skłonność homoseksualna sama w sobie nie jest grzechem. Dodaje 

jednak, że jest ona "nieuporządkowana", ponieważ może prowadzić do grzechu. Nie należy  jak mówi Jezus 

"sądzić" ludzi. Należy bardzo wyraźnie oddzielić czyn od osoby. Mamy natomiast prawo stosować ocenę 

moralną do zachowań człowieka. Nie potępiać człowieka znaczy  nie przesądzać o jego subiektywnej 

odpowiedzialności moralnej. Oceniamy sam fakt, ale nie człowieka, jego moralną winę. Powinniśmy się uczyć 

patrzeć na każdego człowieka jak na osobę. Społeczeństwo szanując każdego, w tym również osobę 

homoseksualną, ma jednak prawo domagać się odpowiedzialnego zachowania od wszystkich. Nie jest więc 

wyrazem nietolerancji, kiedy społeczeństwo domaga się od osób homoseksualnych kultury społecznej i 

moralnej. Od ludzi brutalnych domagamy się powstrzymania się od agresji i nie jest to wyraz nietolerancji.



Seksualność, jest fenomenem bardzo delikatnym i intymnym, jest dziś zbyt eksponowana. Tymczasem ona  

jest "szóstą wartością" człowieka. Jest to wielka mądrość judeochrześcijańska. Dekalog wyraźnie wskazuje, że 

pierwsze jest: "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie" (Wj 20, 3). Czwarte: "Czcij ojca twego i matkę 

twoją" (Wj 20, 12). Piąte: "Nie będziesz zabijał" (Wj 20, 13). Szóste: "Nie będziesz cudzołożył" (Wj 20,14). 

Siódme: "Nie będziesz kradł" (Wj 20, 15). W przykazaniach mamy więc ściśle określoną hierarchię wartości. 

Przed zakazem nadużywania seksualności, jest nakaz szacunku dla rodziców oraz szacunku dla życia ludzkiego. 

Wszystkimi zaś nakazami i zakazami rządzi sam Bóg. To On właśnie daje człowiekowi wszystko: rodzinę, życie, 

seksualność, świat rzeczy materialnych. Kiedy "szóste" staje się pierwsze, wówczas w życiu człowieka wkracza 

nieporządek i chaos. Zlekceważona i poniżona zostaje wówczas rodzina, życie człowieka a także sama 

seksualność. Na tym właśnie zachwianym systemie wartości bazuje współczesna "alternatywna kultura" 

homoseksualna. To ona właśnie najpierw tak gorąco dyskutuje, nagłaśnia i eksponuje "szósty" problem.

Jeżeli odrzucimy pierwsze przykazanie: "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie" to słusznie rodzą się w 

nas podstawowe pytanie: dlaczego w ludzkiej miłości jedynym odniesieniem dla mężczyzny ma być kobieta? 

Dlaczego nie może być nim drugi mężczyzna, czy też dla kobiety druga kobieta? Dlaczego więc nie uznać "innej 

miłości", skoro jest ona tak bardzo upragniona przez ludzi o "innej orientacji". Podawane racje psychologiczne 

czy socjologiczne dla wielu mogą mieć bardzo ograniczoną siłę argumentacji. Bez pierwszego przykazania 

człowiek łatwo ulega "panseksualizmowi", w którym zmysłowej przyjemności podporządkowane jest wszystko: 

dobro bliźniego, życie małżeńskie, rodzinne, a także samo życie człowieka. To właśnie z "panseksualizmu" rodzi 

się problem rozbitej rodziny, aborcji, antykoncepcji. Seksualność pozbawiona pierwszego przykazania łatwo 

obraca się przeciwko człowiekowi. Zamiast nieść miłości i dar życia, staje się łatwo miejscem wzajemnej 

manipulacji, zagubienia, słabości i ludzkiej krzywdy. W "panseksualizmie" bardzo szybko dochodzi do nadużyć 

seksualnych dzieci i młodzieży. Pornografia heteroseksualna jak i homoseksualna jest dziś już znudzona 

"dorosłym życiem seksualnym" i dlatego coraz częściej sięga do wykorzystywania seksualnego najmłodszych.

Alternatywna kultura homoseksualna promuje "alternatywne małżeństwa"  homoseksualne. Czy z pozycji nie 

chrześcijańskiej, na płaszczyźnie czysto naturalnej, można podważyć instytucje małżeństw homoseksualnych?

Z pewnością tak. Dla człowieka o zdecydowanej heteroseksualnej wrażliwości wystarczy trochę "ludzkiego 

rozsądku" oraz uważnej obserwacji ludzkiej natury, by zauważyć, że homoseksualizm jest zachowaniem 

"innym", "odmiennym". Jest to propozycja "bocznej drogi". Używając języka tradycyjnego, mówimy, że jest 

zboczeniem. Ludzkość cały czas idzie i będzie szła "drogą normalną"  heteroseksualną. Nie tylko 

chrześcijaństwo, ale każda zdrowa społeczność ludzka ma świadomość, iż przyszłość społeczeństwa 

zapewniają jedynie zachowania heteroseksualne.

Analizując niezwykłą mądrość natury wpisaną w ludzką fizjologię, psychologię oraz duchowość można łatwo 

pokazać, że homoseksualizm jest propozycją "zranioną", chorą. Wydaje się jednak, że społeczeństwa, które 

odrzucają w zdecydowanej większości transcendentny wymiar życia ludzkiego, posiadają jednak o wiele 

słabsze "społeczne mechanizmy obronne" i nie widzą nieraz większej potrzeby bronienia wartości małżeństwa, 

rodziny, poczętego życia czy też ludzi na marginesie. Seksualność w tych społeczeństwach łatwo staje się 

"towarem konsumpcyjnym". Wolność zaś do nieograniczonej konsumpcji wydaje się w takiej społeczności 

jedną z najważniejszych wartości.

Osoby homoseksualne potrzebują pomocy rozumianej całościowo  integralnie; nie tylko pomocy "dla duszy", 

ale także pomocy dla zranionej emocjonalności. Obie są konieczne. Chciałbym też dodać, iż osoby z lękami lub 

też rzeczywistymi skłonnościami homoseksualnymi, szczególnie w młodym wieku, potrzebują dużo serca. 

Homoseksualizm w wielu wypadkach, szczególnie u młodych ludzi, jest rzeczywistością zmienną, plastyczną. 

Nierzadko jest to właśnie tylko pewna "tendencja", którą można przekroczyć, "opanować", pokonać w sobie, 

jeżeli młody człowiek podejmie twórczy wysiłek i otrzyma w odpowiednim czasie kompetentną pomoc 

terapeutyczną i duchową. Wielka liczba partnerów w życiu niektórych homoseksualistów jest nierzadko 

symbolem ich bezradnego, nienasyconego szukania ludzkiej miłości i akceptacji. Ale właśnie ta "wielość 

odniesień" seksualnych jest tylko namiastką miłości. Ponieważ brak jest w niej stałości i wierności, stąd też rani 

ona wszystkich  zarówno ich samych jak i ich partnerów. A to ukazuje także, iż zachowaniami tych osób rządzi 

nie rzeczywista miłość, ale kompulsywne zaspokajanie własnej tendencji seksualnej.



Homoseksualiści są najczęściej głęboko zranieni w relacji do własnej rodziny, z której wyrośli. Ich relacje z 
rodzicami często są zaburzone; oscylują pomiędzy emocjonalną oschłością, surowością czy wręcz niekiedy 
brutalnością, a posesywnym, zaborczym posiadaniem emocjonalnym. Stąd też punktem odniesienia dla terapii 
czy też kierownictwa duchowego osób homoseksualnych jest przede wszystkim postawa ojcowska 
macierzyńska, w której osoby homoseksualne mogłyby otrzymywać nie tylko "fachowe rady", ale także pewien 
wzór dojrzałej ludzkiej miłości, która umie także przekraczać wymiar pożądania seksualnego.

Konieczna jest im pomoc terapeutów świeckich. Ksiądz odsyłając kogoś do terapuety, winien być świadomy, 
jaki świat wartości reprezentuje dany człowiek. Wydaje mi się, iż ksiądz może współpracować w terapii osób 
homoseksualnych tylko z tymi terapeutami, którzy uznają (lub przynajmniej głęboko szanują) chrześcijański 
system wartości tak swoich pacjentów, jak też ich duszpasterzy i kierowników duchowych. Zauważmy, iż do 
niedawna problem ten był o wiele mniejszy. Istniał bowiem pewien consensus społeczny na temat istoty 
homoseksualizmu. Homoseksualizm był niemal przez wszystkie środowiska traktowany jako wynik 
zahamowania w rozwoju psychoseksualnym człowieka. Dzisiaj nie ma już tej samej jedności. Dziś także "świat 
psychoterapeutów" podzielił się w sposobie traktowania problemu homoseksualnego. Stało się to po 
orzeczeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1993 roku na temat homoseksualizmu. WHO stwierdziła, w 
że orientacja seksualna [hetero czy homoseksualna] nie może być rozpatrywana jako zaburzenie. W ten 
sposób Światowa Organizacja Zdrowia zrównała heteroseksualizm z homoseksualizmem. Od tej pory wiele 
autorytetów psychologii i psychiatrii nawołuje, aby w terapii homoseksualnej odstąpić od "leczenia 
zahamowania", ponieważ homoseksualizm  ich zdaniem  nim nie jest. Wielu psychoterapeutów twierdzi, że 
homoseksualizm wymaga terapii tylko wówczas, kiedy homoseksualista jest niezadowolony ze swej orientacji. 
Kiedy natomiast identyfikuje się ze swoim homoseksualizmem, wówczas terapia jest zbędna. Decyzja WHO nie 
jest jednak owocem badań naukowych czy też pogłębionej refleksji nad ludzką seksualnością, ale jest 
wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym. Stwierdzenie WHO stało się punktem 
zwrotnym w polityce wielu rządów wobec homoseksualistów. Terapeuta z chrześcijańskim spojrzeniem na 
życie nie może zgodzić się na stwierdzenie WHO. Stolica Apostolska wbrew orzeczeniom WHO nadal twierdzi, 
że skłonność osoby homoseksualnej, choć sama w sobie nie jest grzechem, to jednak (...) musi być uważana za 
obiektywnie nieuporządkowaną... Zdarza się, że osoby homoseksualne przy intensywnej pomocy i głębokiej 
motywacji mogą na tyle przezwyciężyć samą orientację, iż staną się w pełni zdolne zawrzeć małżeństwo.

Katechizm stawia sprawę jednoznacznie: 

osoby homoseksualne są wezwane do czystości.
Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą wolności wewn. niekiedy 
dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i sakramenty, 
przybliża się - stopniowo i zdecydowanie do doskonałości chrześcijańskiej. 
Miłość ludzka może się realizować nie tylko w małżeństwie, ale także w 
innych odniesieniach. Osoba homoseksualna, która nie czuje się zdolna do 
małżeństwa, dzięki otwarciu na Boga może odkryć to powołanie, które On 
sam dla niej przygotował. Nie jest to bynajmniej "powołanie gorsze", choć 
nierzadko jest ono trudniejsze. Ale w owym bólu odnajdywania powołania 
osoba dźwigająca Krzyż zranienia homoseksualnego może doświadczyć 
jego niezwykłej owocności. Nierzadko bowiem wielka wrażliwość osób 
homoseksualnych zrodzona w cierpieniu, staje się źródłem ich bogatego, 
ciekawego i twórczego życia. http://mateusz.pl/czytelnia/jaduszpasterstwo_o_h.htm

Może też, warto przeczytać  https://wiadomosci.wp.pl/limanowaaferanalekcjireligiiksiadzprzepraszaza
swojezachowanie6634590452489120a



Homocenzura w natarciu. Fińskiej parlamentarzystce 

grożą 2 lata więzienia za cytowanie Biblii
#cenzura #Finlandia #homoseksualizm #prześladowanie #więzienie

((Päivi Räsänen, fot. John Kolesidis/Reuters) )

Päivi Räsänen grozi kara dwóch lat pozbawienia wolności, po tym jak 29.04  
fiński Prokurator Generalny postawił parlamentarzystkę w stan oskarżenia.
Dochodzenie trwa od 2019, kiedy skomentowała finansowanie organizacji 
LGBT przez wspólnotę luterańską. Wpis opatrzyła zdjęciem Pisma Św. 
otwartego na fragmencie Listu do Rzymian: „Dlatego wydał ich Bóg 
poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się 
bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i 
stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który 
jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę 
bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne 
z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy 
normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, 
mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie 
ponosząc zapłatę należną za zboczenie” (1 Rz, 24-27). Prokurator oskarżył ją o 
„podżeganie do nienawiści” wobec grupy mniejszościowej, argumentując, 
że jej wypowiedzi „mogą wywołać nietolerancję, pogardę i nienawiść do 
homoseksualistów”. Za ten czyn grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności. 
Räsänen: „Nie mogę zaakceptować tego, że wyrażanie moich przekonań 
religijnych może oznaczać więzienie. Nie uważam się za winną grożenia, 
oczerniania lub obrażania kogokolwiek. Wszystkie moje wypowiedzi były 
oparte na nauce Biblii dotyczącej małżeństwa i seksualności”.
https://pch24.pl/homocenzura-w-natarciu-finskiej-parlamentarzystce-groza-2-lata-wiezienia-za-cytowanie-biblii/



Jacek Bolewski SJ WYZYWAJĄCA MIŁOŚĆ Teolog o homoseksualizmie.

Apostoł nam przypomina - ,,nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy 
bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,28). W tym 
Duchu są utrzymane konkretne wskazania św. Pawła dla chrześcijan, 
uwzględniające nasz stan i płeć, skoro ciągle jesteśmy w drodze, na której 
nasza miłość się oczyszcza, także w swym wymiarze cielesno-seksualnym. 
Oczywiście, nie jest tu możliwe rozważenie wszystkiego ... Skupiamy się na 
wymiarze homoseksualnym, od niego bowiem wyszliśmy, podejmując 
związane z nim wyzwanie. Wypada najpierw przytoczyć w całości słowa św. 
Pawła, które są najczęściej przywoływane jako znak odrzucenia przezeń 
homoseksualizmu. W przekładzie Biblii brzmią one: ,,Czyż nie wiecie, że 
niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani 
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani 
mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani 
oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli 
niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w 
imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6,911). 

Dlatego rozpusta, której różne formy zostały tu wymienione, kojarzy się 
Pawłowi z bałwochwalstwem - jako zdrada Bożego Ducha na rzecz innego 
boga. Mówi o nim jeszcze dosadniej w słowach o „wrogach krzyża", gdy ich 
opisuje tak: ,,ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się 
wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne" (Flp 3,19). A na koniec uwag 
przeciwko rozpuście, w której człowiek „przeciwko własnemu ciału grzeszy", 
Paweł przypomina chrześcijanom: ,,Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest 
świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że 
już nie należycie do samych siebie?" (1 Kor 6,18n). 

Może brakuje nam w Ewangelii sceny, w której osoba homoseksualna
przychodzi do Jezusa, by jej pomógł... Ale mamy świadectwa, że pomagał 
osobom uwikłanym w seks - cudzołożnicom, i to znanym publicznie. 

Czy znajdziemy w Ewangelii więcej? Dodatkową pomocą dla osób 
homoseksualnych mogą być przywołane słowa o „bezżenności", którą sam 
Jezus tak opisuje: ,,są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi 
się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są 
i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto 
może pojąć, niech pojmuje!" (Mt 19,12). 

Dwie pierwsze kategorie bezżenności były w tradycji różnie interpretowane, 
co jest oczywiste. Dzisiaj możemy tu dołączyć osoby homoseksualne, bez 



potrzeby przesądzania, czy ich skłonność jest „wrodzona", czy nabyta w 
kontaktach z ludźmi. 

Na koniec chciałbym uzupełnić moje rozważania nie tyle skupiając się na 
osobach, które mają problem ze swą homoseksualnością, ile myśląc o 
wszystkich, którzy walczą z tym problemem w innych. Agresja skierowana 
przeciw osobom homoseksualnym nie jest postawą chrześcijańską, także 
jako reakcja na agresywną postawę drugiej strony, dochodzącą do głosu 
m.in. w paradach. Zgadzam się z krytyką pod ich adresem, ale zgadzam się 
także z opinią o ciągle żywej u nas homofobii. Należy cierpliwie yvyjaśniać, 
że chrześcijańska ocena grzeszności czynów homoseksualnych winna być 
odróżniona od oceny osób, które o takie czyny podejrzewamy. Nie myślę o 
publicznych i zgoła pornograficznych manifestacjach, a raczej idzie mi o 
sytuacje, które nie są jednoznaczne, dlatego otwierają pole do podejrzeń. 
Tu właśnie potrzeba z naszej strony więcej dyskrecji, która nie znaczy 
przemilczania, ale wiąże się z rozeznaniem duchów (1 Kor 12,10), rozróżnieniem w 
danej sytuacji, co pochodzi tutaj od Ducha Bożej agape, a co zdradza 
działanie złego ducha. Trzeba zwłaszcza rozeznać, czy zły duch nie działa 
raczej we mnie, gdy podejrzewam innych albo gdy po prostu zbytnio się 
skupiam na szukaniu złego właśnie w nich. Aktualna pozostaje rada 
Jezusa: ,,Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim 
sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą" (Mt 
7,m). Pozytywnym i budzącym nadzieję przykładem ewolucji w stosunku do 
grzechów związanych z seksualnością jest postawa Kościoła, czyli także 
nas jako wierzących, wobec tych, którzy po rozpadzie swego małżeństwa 
wstąpili w nowe związki. Dawniej mówiło się o nich po prostu jako o 
cudzołożnikach, skoro współżyją ze sobą w związku, który nie jest uznany 
przez Kościół za małżeństwo. Dzisiaj docenia się trudną sytuację tych ludzi 
- dzięki Bogu rozwija się duszpasterstwo tzw. par niesakramentalnych, aby 
przekonać je, że również one mają swe miejsce w Kościele - we wspólnocie 
Bożej agape. Partnerzy w tych związkach otwierają się stopniowo na 
miłość, o jakiej zapewnia ich Jezus. Mogą zacząć uczestniczyć w 
Eucharystii, wspólnocie miłości, wprawdzie nie od razu w pełny, 
sakramentalny sposób, ale także ta droga pozostaje dla nich otwarta. 
Poruszające są świadectwa ludzi, którzy dojrzewają do zrozumienia, jaka 
miłość jest największa. Przekonują się, że ich związek może się stać 
uduchowiony, wcale nie kosztem ich cielesności, ale w dojrzałej integracji, 
darze Ducha miłości, skoro - przypomnijmy - prawdziwie zostali „uświęceni i 
usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha 
Boga naszego".  http://www.bobolanum.edu.pl/images/wykladowcy/filipowicz/Bolewski.pdf



Koronawirus. Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia 

kręgowego nowym powikłaniem COVID19. Prof. 

Rejdak: "może wiązać się z ciężkim kalectwem"

Naukowcy od kilku miesięcy alarmują, że COVID-19 jest zagrożeniem dla 
układu nerwowego. Najnowsze badanie dowodzi, że infekcja wywołana 
SARS-CoV-2 przyczynia się do występowania rzadkiego schorzenia, jakim 
jest ATM - ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. - Jest to bardzo 
poważna choroba, która wymaga intensywnej diagnostyki i leczenia 
szpitalnego, bo może wiązać się z ciężkim kalectwem - mówi w rozmowie z 
WP abcZdrowie prof. Konrad Rejdak, neurolog.

� 1.Powikłania neurologiczne po COVID-19
� 2.Czym jest ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego (ATM)?
� 3.ATM rzadkim powikłaniem po COVID-19
� 4.Objawy ATM u pacjentów z COVID-19

Autorzy badań podkreślają, że COVID19 w dalszym ciągu wymaga analiz, ponieważ choroba jest na tyle 
nierozpoznana, że nie można jednoznacznie wskazać mechanizmów wyjaśniających sposób, w jaki SARSCoV2 
może wywołać to powikłanie. https://portal.abczdrowie.pl/koronawirusostrepoprzecznezapalenierdzeniakregowego

nowympowiklaniemcovid19profrejdakmozewiazacsiezciezkimkalectwem



Modlitwa różańcowa w języku łacińskim

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in 
Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus 

est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, 

crucifixus, mor-tuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die 
resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 

omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in 

Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum 
communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam 

aeternam. Amen

Pater noster, qui es in caelis, sanctifice-tur nomen tuum. Adveniat 
regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Panem nostrum 

quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 

dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a mało. Amen.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut errat in principio et nucnc, et 

semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Domine Iesu, dimitte nobis debita no-stra, salva nos ab igne inferiori, 

perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae 

maxime indigent.

Mysteria Gaudiorum
1. B. Maria Virgo ab Angelo salutatur

2. B. Maria Virgo Elisabeth visitat

3. Iesus Christus in Bethlehem nascitur

4. Iesus infans in templo praesentatur

5. Iesus puer in templo inter doctores invenitur

Mysteria Dolorum
1. Iesus Christus, in horto orans, sanguinem sudat

2. Iesus Christus ad columnam flagellis caeditur

3. Iesus Christus spinis coronatur

4. Iesus Christus, morte condemnatus, Calvariae locum, 

crucem baiulans, petit

5. Iesus Christus, cruci affixus, coram Matre sua moritur

Mysteria Gloriae
1. Resurrectio Iesu Christi

2. Ascensio Iesu Christi

3. Spiritus Sancti upra beatam Mariam Virginem et 

discipulos descensus

4. Assumption beatae Mariae Virginis in caelum

5. Beatae Mariae Virginus coronatio itemque Angelorum et 

Sanctorum gloria

Deus, cuius Unigenitus per vitam mortem et resurrectionem suam nobis 
salutis aeterne praemia comparavit: concede, quaesumus; ut, haec mysteria 
sanctissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quor 
continent, et quod promittunt, assequamur.



Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o 
Powołania

Do doświadczenia radości w wiernej służbie braciom i siostrom zachęcił 
wszystkich powołanych Ojciec Święty w swoim orędziu na 58 Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony w IV Niedzielę
Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, która w tym roku 
przypada 25 kwietnia. Papież nawiązał do obchodzonego obecnie Roku św. 
Józefa i wskazał na Opiekuna Pana Jezusa jako wzór realizacji swojego 
powołania.  Treść listu publikujemy TUTAJ.

Papież zaznaczył, że św. Józef sugeruje nam trzy słowa klucze dotyczące 
powołania każdego człowieka: sen-marzenie, wymiar służby,dar  z siebie, 
który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Także w kapłaństwie i w 
życiu konsekrowanym wymagana jest tego rodzaju dojrzałość. Tam, gdzie 
powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu czy też dziewicze, nie osiąga 
dojrzałości daru z siebie, zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast 
stawać się znakiem piękna i radości miłości, może wyrażać nieszczęście, 
smutek i frustrację”. Św. Józef powinien on być wzorem dla wszystkich 
powołań...                                                                       
https://www.ekai.pl/oredziepapiezafranciszkanadzienpowolan/



Franciszek: "Pokaż, że masz spodnie i powiedz w 
twarz to, co masz do powiedzenia" 

Proszę was, oddalcie się od próżności, pychy i od pieniędzy. Diabeł wchodzi przez kieszenie. 
Bądźcie "kapłanami ludu Bożego", a nie "państwa". Przypominał, że kapłani muszą być ubodzy, "tak, 
jak ubogi jest święty lud Boży". "Nie bądźcie karierowiczami. Kiedy robisz karierę kościelną, stajesz 
się urzędnikiem". "gdy kapłan zaczyna być przedsiębiorcą, traci bliskość z Ludem Bożym i ubóstwo, 
które upodabnia do Chrystusa". Tacy kapłani to "księża-przedsiębiorcy, a nie słudzy" apelował o to, 
by "nie obgadywać" innych i nie plotkować. "Pokaż, że masz spodnie i powiedz w twarz komuś to, co 
masz do powiedzenia".

Papież wyświęci na kapłana niedoszłego piłkarza wielkiego klubu

Bądźcie stanowczy i miejcie odwagę  przesłanie Franciszka

Wśród nowo wyświęconych księży w 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania jest sześciu Włochów, 
w tym 28-letni rzymianin Samuel Piermarini, Rumun, Kolumbijczyk i Brazylijczyk. Piermarini był 
wielką nadzieją piłki nożnej i otrzymał propozycję gry w klubie AS Roma. Odmówił jednak podpisania 
kontraktu i zamiast koszulki znanego klubu wybrał sutannę.

Po raz pierwszy od początku pandemii przed ponad rokiem papieska msza, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, została odprawiona przy głównym ołtarzu bazyliki Świętego Piotra, a nie jak dotąd przy 
ołtarzu katedry.  https://deon.pl/kosciol/serwispapieski/papiezwyswiecinakaplananiedoszlegopilkarzawielkiegoklubu,1287554



STRONA GŁÓWNA / MISJE / CHRZEŚCIJAŃSTWO / GHANA: WICEPREZYDENT-MUZUŁMANIN WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ KATOLICKIEGO KSIĘDZA

AFRYKA
GHANA. FOT. EPA/CHRISTIAN THOMPSON
KAI 2021-04-26

Ghana: wiceprezydentmuzułmanin wspiera 
działalność katolickiego księdza
Od czterech lat wiceprezydent Ghany Mahamudu Bawumia wspiera działalność katolickiego księdza Andrew 

Campbella, który opiekuje się dziećmi ulicy i trędowatymi. Polityk, który jest muzułmaninem, dobrowolnie przekazuje 

pomoc materialną i finansową dziełom prowadzonym przez proboszcza parafii Chrystusa Króla w stołecznej Akrze.

To „piękne partnerstwo między księdzem i muzułmańskim wiceprezydentem” w ramach chrześcijańskiej inicjatywy 

pomocy ubogim ks. Campbell uważa za „honor i przywilej”. Od 2016 r. w parafii dzieci ulicy i trędowaci otrzymują 

posiłki, zaś Bawumia jest jednym z najhojniejszych darczyńców je fundujących.

>>> Tragedia w kościele w Ghanie. 23 osoby zginęły

Podczas iftaru – posiłku przełamującego post w czasie ramadanu – w Jubilee House w Akrze, zorganizowanego ku 

czci naczelnego imama (od 1974 roku) Ghany Osmana Nuhu Sharubutu, obchodzącego 23 kwietnia 102. urodziny, 

ks. Campbell ujawnił, że na Boże Narodzenie wiceprezydent podarował mu 2 tys. worków ryżu dla potrzebujących. 

– Te 2 tys. worków ryżu mogłem rozdzielić między wszystkich trędowatych w całym kraju, dzieci ulicy w Akrze i 

Kumasi i wiele innych instytucji – poinformował duchowy, dodając, że ryż od wiceprezydenta otrzymało 51 instytucji.

>>> Ghana. Specjaliści od trumien [MISYJNE DROGI]

– Zawsze pracujemy ramię w ramię i drzwi wiceprezydenta są zawsze otwarte. Idę do niego i mówię: 

„Potrzebuję pomocy. Czy możesz mi pomóc?” – mówił ks. Campbell, publicznie dziękując politykowi.

Składając życzenia naczelnemu imamowi duchowny przypomniał jego wizytę w parafii Chrystusa Króla w setną 

rocznicę urodzin w 2019 roku. – Modliliśmy się razem i za dar jego stuletniego życia dziękowaliśmy Bogu –

przypomniał ks. Campbell, który w czasie tej wizyty przewodniczył Mszy św. https://misyjne.pl/misja/ghanawiceprezydent

muzulmaninwspieradzialalnosckatolickiegoksiedza/



KOMUNIA ŚW. DO UST TO NASZE PRAWO

Kardynałowie Raymond Burke i Robert Sarah bronią przyjmowania Komunii św. do ust i zwracają uwagę, że z 
wyjątku, który dopuściła Stolica Apostolska, nie należy czynić powszechnej normy dla Kościoła. „Nie ma nic 
wspanialszego w chrześcijańskim życiu niż przyjęcie Najświętszej Hostii, Niebiańskiego Chleba, który jest 
prawdziwym Ciałem, Krwią, Duszą i Boskością Pana naszego Jezusa Chrystusa. „Z jednej strony można 
powiedzieć, że mamy czas wyjątkowy, spowodowany epidemią. Czytałem, że w dawnych wiekach w czasach 
zarazy także posługiwano się nietypowymi środkami podawania Komunii. Jednak trzeba bez wątpienia 
zachować właściwe proporcje, pokazujące, że właśnie ten czas wyjątkowy tworzy zasady wyjątków w 
przyjmowaniu Komunii świętej. Zamiana tego, co wyjątkowe, na normę może prowadzić do banalizacji 
Komunii. Sądzę, że trzeba ten proces rozpatrywać w kontekście trendów związanych z protestantyzacją 
Kościoła katolickiego”. „Wydaje się, że jest to forma ingerencji w wolność sumienia i wolność wyznania. W 
ogóle narzucanie form kultu przez władzę państwową przypomina dobę józefinizmu, w której cesarz i jego 
władza usiłowały precyzyjnie określać formy kultu religijnego. Czas józefinizmu to czas próby poddania 
Kościoła pod władzę cesarską, a zatem sytuacja, na którą Kościół zgodzić się nie może”. „Wiemy, że 
odrzucenie lub porzucenie doświadczeń i wartości z przeszłości nie zawsze przynosiło dobre owoce wielu 
naszym współczesnym. Wydaje mi się, że Komunia na rękę jest praktyką, którą należy zdecydowanie odradzać, 
opierając się na wcześniejszych przepisach Kościoła. Porzucenie dziedzictwa Kościoła bez rozeznania lub z 
czysto ideologicznej postawy może spowodować wielkie szkody w duszach. Komunia na rękę wiąże się z 
wielkim niebezpieczeństwem profanacji i godnym pożałowania brakiem szacunku dla Świętej Eucharystii. 
Przede wszystkim istnieje ryzyko wystawienia Ciała Chrystusa na świętokradztwo” – napisał były prefekt 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przypominając swoje słowa skierowane do 
członków Sacra Liturgia w Mediolanie 6 czerwca 2017 r. Przypomniał także uwagę św. Matki Teresy z 
Kalkuty, która powiedziała: „Gdziekolwiek pójdę na całym świecie, najbardziej smutne jest dla mnie patrzenie, 
jak ludzie przyjmują Komunię na rękę”. Głos księży kardynałów i pragnienie wiernych wydających publikacje 
na temat sposobu przyjmowania Komunii świętej świadczą o tym, że to ważny temat, od którego zależy 
kształtowanie naszej pobożności i oddanie należnej czci Bogu. „Myślę, że ten spór jest ważny, a nawet 
potrzebny. Pozwala nam ponownie odkryć wartość Eucharystii – Najświętszego Sakramentu, realnej obecności 
Ciała i Krwi Pańskiej. Świadomość istoty Eucharystii jednoznacznie obliguje nas do ogromnego szacunku. 
Zarazem, jak sądzę, powinniśmy pamiętać, że communio oznacza wspólnotę – z Bogiem i z bliźnimi. A zatem 
niepokojem napawają spory, które w imię Eucharystii tworzą sytuację rozbicia. Komunia jest sakramentem 
jedności” – akcentował ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Krzysztof Gajkowski/„Nasz Dziennik”

�



Gdy świat zwalnia, do działania musi ruszyć serce. 
Pomoc w czasie pandemii

Wrażliwość i uważność – to cechy, które w dobie pandemii wielu z nas 
mogło jeszcze bardziej w sobie „doszlifować”. Umiejętność zauważenia, że 
drugiemu człowiekowi potrzebna jest pomoc. Kiedy cały świat zwolnił, do 
działania ruszyło serce. Bo, by pomóc drugiemu człowiekowi wystarczy 
właśnie zwolnić, otworzyć oczy i poczuć sercem. Reszta – jak za pomocą 
magicznej różdżki – dzieje się sama. Czas pandemii jest trudny dla 
wszystkich. Każdy z nas przeżywa go inaczej i dla każdego z nas, co 
innego jest w nim trudne. Większość ma tendencję do skupiania się na 
sobie: na swoim lęku, niepewności, zmęczeniu, niezaspokojonych 
potrzebach. Wrażliwość skierowana w stronę drugiego człowieka, w tym 
czasie jest szczególnie istotna. Reagując, czasami na drobne zmiany w 
zachowaniu drugiego człowiek czy niepokojące sygnały płynące ze strony 
drugiej osoby – możemy pomóc innym w tym trudnym okresie.

„Okazać wsparcie, dbać o relacje, nawet te niezbyt bliskie (np. z sąsiadem). 
Możemy pomóc innym np. w szybszej reakcji na obniżający się nastrój lub 
narastające poczucie lęku. A także w pełniejszym zrozumieniu osoby 
cierpiącej np. z powodu obniżonego nastroju lub doświadczającej 
przemocy”. Czasem wystarczy jeden sms… Wrażliwość na innego 
człowieka pomaga nie tylko innym, ale również nam samym. Naukowcy już 
dawno odkryli, że pomaganie innym daje poczucie szczęścia i chroni przed 
depresją. Dbając o innych dbamy więc o siebie, a tego nam wszystkim teraz 
najbardziej potrzeba ... https://stacja7.pl/styl-zycia/gdy-swiat-zwalnia-do-dzialania-musi-ruszyc-serce-

pomoc-w-czasie-pandemii/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

Słowa w Komentarzu do artykułu - https://www.money.pl/gospodarka/otwarte-hotele-i-ogrodki-restauracyjne-jeszcze-w-maju-

minister-gowin-podal-date-6633218866592416a.html?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=WP-push -

„ Uwaga! Uwaga! Mamy stan epidemii.  Media rozsiewają virusa paniki.  Pozostając przy 
odbiornikach,  narażasz się na utratę zdrowia i życia.  Wyłącz telewizor, a włącz myślenie”.



Matka straciła ręce i nogi, aby dać życie swojemu 
dziecku

41letnia Katie Hayes ofiarowała swoje części ciała, by dać życie swojej trzeciej córce. W czasie ciąży u Katie 

zdiagnozowano martwicze zapalenie powięzi. Z tego powodu paciorkowce bardzo szybko rozprzestrzeniły się 

po całym ciele kobiety, a lekarze uparcie nalegali na przerwanie ciąży. Ale Katie nie poszła na to. Chciała dać 

życie swojemu dziecku. Po chwili urodziła się mała dziewczynka o imieniu Ariel.

Zaraz po porodzie kobieta przeszła bardzo poważną operację. 40 lekarzy walczyło o jej życie przez 15 godzin.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji, lekarze musieli amputować obie ręce Katie. Tydzień później 

wykonano operację amputacji nóg i części jelit. 10 dni po porodzie zapadła w śpiączkę. Ale kobiecie udało się 

wydostać z tego stanu. Mąż Katie podziwia swoją żonę. „Moja żona uważa, że jej ofiara była w pełni 

uzasadniona. Straciła wszystkie kończyny, ale była w stanie uratować życie naszej córki. Biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za opiekę nad nią, bardzo ją kocham! ” A sama Katie teraz uczy się chodzić z protezami i 

używać nowych rąk.  https://kolezanka.com/rodzina/9651matkastracilareceinogiabydaczycieswojemudziecku



„Wyrok na niewinnych”.
Film dostępny tylko na - https://rafaelkino.pl/p-45

Cena: 14,90 zł (na 48 godzin),  112 min.

Szczegóły na - http://parafia.rabka.swmm.eu/

W zakładce – „ Wiadomości”.

Opis filmu

Jak wmówiono światu, że aborcja jest OK Zrobiono wiele, by ten film nie powstał. Skuteczne naciski na członków ekipy, aby zrezygnowali z 
udziału w nim, odmowy możliwości realizacji zdjęć w wybranych lokalizacjach, nawet „aresztowanie” sprzętu filmowego w trakcie przerwy na 
lunch. Twórcy kończyli dzieło w konspiracji, pod fałszywym tytułem.

To drugi po Nieplanowanych film w ostatnich miesiącach, który nie pasuje do ideologicznych standardów Hollywood, za to zgodnie z 
liberalnymi standardami spotyka się z dyskryminacją i próbą blokady. Czy jest lepsza rekomendacja, żeby go zobaczyć?

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. Film 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.

Pakiet 40 zaproszeń na seans w kinie internetowym RafaelKino.pl.  https://rafael.pl/pl/p/Wyrok

naniewinnychpakiet40zaproszennaseanswkinieinternetowymRafaelKino.pl./1275



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/



Nowy Jork: aresztowano kapłana katolickiego i kilku 
obrońców życia za akcję w obronie życia
#aborcja #klinika #obrona życia #USA

(Źródło: Facebook/Red Rose Rescue)

Nowojorska policja aresztowała o. Fidelisa Moscinskiego CFR i kilku innych 
proliferów, w tym: Laurę Gies, John Hinsha oraz Matthew Connolly, którzy 
odmówili opuszczenia ośrodka aborcyjnego „All Women’s Care.

Obrońcy życia rozdawali róże kobietom, udającym się do centrum 
aborcyjnego z zamiarem uśmiercenia swoich dzieci poczętych. Błagali 
matki, by nie zabijały ich. Proliferów oskarżono o „utrudnianie działań 
administracji rządowej” drugiego stopnia.

Najsurowiej proliferów traktuje stan Michigan, wsadzając obrońców życia 
do więzienia, a nawet oskarżając niektórych z nich o przestępcze 
utrudnianie działań stróżom prawa. Nadgorliwość w ściganiu aktywistów w 
Michigan może tłumaczyć fakt, że prokuratorem generalnym w stanie jest 
lesbijka, która pozostaje w pseudomałżeństwie homoseksualnym.

Proliferzy w Nowym Jorku zostali aresztowani za działania, które miały 
zakłócić funkcjonowanie ośrodka aborcyjnego na około dwie godziny, 
wchodząc do środka i rozmawiając z kobietami. Ponadto siedzieli na 
podłodze, modląc się cicho i śpiewając pieśni. Aresztowani obrońcy życia 
stwierdzili, że grupa policjantów, która interweniowała przyznała, iż nie 
wiedzieli, że w ich sąsiedztwie jest ośrodek aborcyjny. https://pch24.pl/nowyjorkaresztowano
kaplanakatolickiegoikilkuobroncowzyciazaakcjewobroniezycia/



New England Journal of Medicine rezygnuje z 
używania terminu „kobieta”, pisząc w swoim 
obszernym artykule o „osobach w ciąży”.

� New England Journal of Medicine postanowił być bardziej otwarty i tolerancyjny, rezygnując z 
nazywania kobiet w ciąży kobietami

� W najnowszym artykule przywołano i skomentowano badania dotyczące „osób w ciąży”
� Mimo, iż autorami tekstu są sami lekarze, pojawia się w nim uparcie sformułowanie o ciężarnej 

„osobie” zamiast „kobiecie”

W artykule „Wstępne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa szczepionek mRNA Covid-19 u osób w ciąży” kilkunastu 

autorów, z których wszyscy są lekarzami, zgodnie odrzuca słowo „kobieta”. Wszyscy twórcy piszą jedynie o 

„osobach”. Wiadomo, iż wiele kobiet spodziewających się dziecka zostaje zaszczepionych, jednak kwestia 

bezpieczeństwa w tej sprawie wciąż pozostaje sporna. „Wiele ciężarnych kobiet w Stanach Zjednoczonych 

otrzymuje szczepionki RNA (mRNA) przeciwko koronawirusowi 2019 (Covid-19), ale dane na temat ich 

bezpieczeństwa w ciąży są ograniczone”. Mimo tak oczywistych i fundamentalnych faktów, autorzy artykułu uznali, 

iż nazywanie kobiet w ciąży kobietami jest… nieistotne. Jak zauważa PM, jest to powszechny trend w medycynie. 

Coraz częściej słowo „kobieta” zastępowane jest mianem „osoba z macicą” lub inną, dehumanizującą formą, 

„inkluzywną” choćby dla transseksualistów. Stąd zapewne popularność sformułowania użytego w artykule.

„Jednak New England Journal of Medicine angażuje się w tę fantazję. Jeśli mówią „osoba”, obejmują tym 

określeniem również osoby z żeńskim układem rozrodczym, które zaszły w ciążę, ale „nie są zgodne z płcią” –

czytamy. Pod pozorem bycia „inkluzywnym”, medyczne pismo dehumanizuje ciężarne kobiety. „Kobiety w ciąży 

wiedzą, że są kobietami i wiedzą, że mają żeński układ rozrodczy” – podsumowuje PM. 

https://medianarodowe.com/2021/04/27/osobawciazymedycznymagazynrezygnujezeslowakobieta/



Popatrz w niebo! Ptaki wracają z emigracji

Video  https://youtu.be/5QAjfH05IUE

Ptaki lecące w kluczu zmieniają się na swoich pozycjach, dzięki czemu 
wszystkie osobniki zyskują na wspólnym locie. Na ptasich autostradach 
panuje teraz ogromny ruch - szacuje się, że prawie połowa gatunków 
ptaków mieszkających na Ziemi podejmuje wiosenne migracje. Któż z nas 
nie zadzierał do góry głowy, gdy usłyszał charakterystyczny odgłos 
nawoływania się gęsi i żurawi? To chyba najbardziej spektakularna z 
ptasich migracji oraz najłatwiejsza do obserwacji nawet przez osoby nie 
będące ornitologami. Charakterystyczną formacją stada w locie jest tzw. 
klucz, mający kształt litery V. Taki układ pozwala ptakom zmniejszać opory 
powietrza i zwiększać nośność, dzięki czemu oszczędzają 12% energii w 
porównaniu z ptakami lecącymi pojedynczo. Osobnik lecący na czele klucza 
zużywa najwięcej energii; co jakiś czas jest zmiana prowadzącego. 
Każdego roku 50 000 000 000 ptaków pokonuje oceany, góry i pustynie. 
Trudno sobie wyobrazić, jak wielki to wysiłek, ile wymaga przygotowań, 
niezwykłych umiejętności i odwagi, Już sama decyzja o momencie wylotu 
ma strategiczne znaczenie - złe odczytanie warunków pogodowych ptaki 
mogą przypłacić życiem. Ptaki biją rekordy - potrafią przelecieć non stop 
nad morzem czy pustynią. Gęsi Tybetańskie wznoszą się nad Himalajami 
na wysokości 9 000 metrów! Z najdalszych wędrówek wśród ptaków słynie 
rybitwa popielata. Gatunek ten gniazduje w północnej Eurazji i Ameryce 
Płn., a zimę spędza wokół Antarktydy. Co roku rybitwy przelatują 60 000 km  
Samica szlamnika podczas jesiennej wędrówki z Alaski na Nową Zelandię 
ustanowiła rekord - pokonała 11 680 km w 8 dni i 2 godziny! Informacja na 
temat trasy i kierunku migracji zapisana jest w genach. Wędrówki przez 
Bałkany, Bliski Wschód, ale również Sycylię, Maltę i Hiszpanię to dla 
ptaków prawdziwy szlak śmierci. W Egipcie rozstawia się siatki, w które 
łapią się przepiórki, dzieżby, gąsiorki, pierwiosnki, kapturki, słowiki,wilgi... 
https://londynek.net/czytelnia/Popatrz+w+niebo+Ptaki+wracaj%C4%85+z+emigracji+czytelnia,/czytelnia/article?jdnews_id=4683665

Ptaki  http://ptaki.info/index.php
Ataki ptaków: https://youtu.be/8PXxy1_Nozc
Życie lasu – ptaki: https://youtu.be/6iIPyW59Sfk

Niebezpieczne ptaki: https://youtu.be/5hwxrWtfHUM
Ptaki Polski: https://youtu.be/LDJ3d0cFZmw
Ptaki Polskie: https://youtu.be/oguIuY0sSII



Ojciec uwięzionego Andrzeja Poczobuta: „Tak,

jesteśmy Polakami i pozostaniemy Polakami. On 

umrze, ale będzie się trzymał swojego…” 

Państwo Stanisław i Wanda Poczobutowie, rodzice uwięzionego Andrzeja 
udzielili wywiadu Svabodzie. Z ich słów przebija wielka duma z syna, który 
za Polskość jest gotów poświęcić swoją wolność. Nie rozumieją, dlaczego 
ich syn został oskarżony o nacjonalizm. Tłumaczą, skąd w Polakach na 
Białorusi tyle tęsknoty za Polską, skąd taka duma z niej...                                              
Jego rodzice są przekonani, że to aresztowanie „nie zmieni go moralnie ani 
kropli”, tak zresztą jak poprzednie. „Umrze, ale będzie trzymał się 
swojego… Budzę się każdego ranka i biegnę do komputera. Czytam duże 
litery, chociaż prawie nic nie widzę. Boję się zobaczyć coś złego. 
Najważniejsze, żeby zdrowie mu dopisywało” – martwi się Pan Stanisław 
Poczobut.   https://www.magnapolonia.org/ojciecuwiezionegoandrzejapoczobutatakjestesmypolakamiipozostaniemypolakamionumrzeale

bedziesietrzymalswojego/

Pełną relację przeczytaj tutaj

/kresy24.pl, znadniemna.pl/



Był w domu dziecka, podpalił sowiecki konsulat, 

wyrwał się z uzależnienia. Dziś jest w TV Republika

Witold Newelicz urodził się w Ustrzykach Dolnych, dzieciństwo mijało mu w 
domach dziecka. W Krakowie zajęła się nim Babcia i od niej dowiedział się 
o tym, że jego rodzinę wywieziono do łagru, a dziadek zginął w Katyniu. 
Założył Front Antykomunistyczny, podpalił konsulat sowiecki w Krakowie, w 
1989 r. okupował komitet PZPR i niszczył pomnik Lenina. W III RP popadł w 
uzależnienie od narkotyków i za ich produkcję siedział 5 lat w więzieniu. Od 
niedawna jest Dyrektorem Programowym Telewizji Republika...                     

Co chce dziś powiedzieć młodym ludziom, którzy myślą, że narkotyki to 
wolność? - Gdy siedziałem w więzieniu, popularny był utwór pewnego 
rapera, który twierdził, że narkotyki to wolność. To gówno prawda. To jest 
prawdziwa niewola. 

Mówił o tym w Ojciec Święty, gdy 1991 roku, na każdym przystanku 
pielgrzymki mówił o innym przykazaniu z Dekalogu.                                                              
On mówił o tej wolności, ale wtedy naród go nie słuchał.                                               
Wszyscy zachłystywali się wolnością, uważali, że już piekła nie ma,                               
Boga nie ma.                                                                                               

https://niezalezna.pl/392288bylwdomudzieckapodpalilsowieckikonsulatwyrwalsiezuzaleznieniadzisjestwtvrepublika



Ogrom 

niemieckich zbrodni na Polakach był niewyobrażalny
Pomimo upływu lat od zakończenia drugiej wojny światowej, Polska – jej ofiara stawiana jest w gronie państw odpowiedzialnych za jej wybuch. Mijające 
miesiące jasno ukazują, że opinia publiczna na świecie, karmiona często „przypadkowymi” błędami zakłamującymi prawdę historyczną, coraz bardziej 
stanowczo wyobraża sobie Polskę w roli odpowiedzialnej za wojnę. Dlatego też staramy się na naszym portalu ukazywać prawdę historyczną opartą na 
liczbach, które jasno pokazują, jak wielką tragedią dla Polski była II wojna światową.

W latach 1939-1945 Niemcy popełnili na narodzie polskim i obywatelach polskich wszystkich narodowości około 50 tysięcy zbrodni w około 20 tysiącach 
miejsc. Przyjmuje się szacunkowo, że przez 2078 dni okupacji przeciętna strat na dobę wynosiła 2900 obywateli polskich. W okresie II wojny światowej 
doszło do nadwyżki zachorowań na gruźlicę ponad teoretyczną liczbę zachorowań, dochodząc do 1 140 000 osób. Wskutek działalności Niemieckiej, 
państwo polskie doświadczyło ubytku przyrostu naturalnego, dochodzącego do 1 215 000 osób. Pośrednio terroru okupanta zachodniego doświadczyło 
6 182 000 Polaków. Pośród najmłodszego pokolenia zostało zamordowanych około 2 mln osób. Blisko 200 tysięcy dzieci wywieziono w celach 
germanizacyjnych, z czego blisko 170 tysięcy nigdy nie wróciło do swych rodzin.[1]
Wielokrotnie na naszym portalu przytaczaliśmy przykłady świadczące o tym, że Niemcy w swojej polityce wobec Polski kierowali się z góry przyjętą 
zasadą doprowadzenia do biologicznej zagłady naszej Ojczyzny. Jak wspomniał Hans Frank,

(…) Gdybym chciał kazać rozklejać afisze za każdym razem, gdy zostanie rozstrzelanych siedmiu Polaków, nie starczyłoby lasów w Polsce na papier na te afisze.
Potwierdzeniem tych słów są bez wątpienia liczby. Polska, walcząca od pierwszych do ostatnich dni II wojny światowej, pośród wszystkich państw, które 
walczyły przeciwko Rzeszy Niemieckiej, licząc zamordowanych na 1000 mieszkańców, poniosła największe straty- 220 osób[2]. Dodatkowo Niemcy 
wykorzystali w formie niewolniczej siły dla swojego rolnictwa i przemysłu tysiące Polaków. Firmy i koncerny, w których pracowali więźniowie były 
zobowiązane płacić SS 6 marek za 11 godzin pracy nocnej lub dziennej fachowców i 4 marki za pomocniczych robotników. Polityka zniewolenia i 
upodlenia Polaków przynosiła jednak niemieckim firmom olbrzymie zyski[3]. Pomimo takiego traktowania, opór Polaków nie słabł. Postawa taka 
przekładała się na ilość więzionych. Przykładowo na ogólną liczbę 44
tysięcy więźniów w Rawiczu i Wronkach 97,1% stanowili Polacy (w tej liczbie były również dzieci od 12 lat i starcy powyżej 84 roku życia)[4]. Warto w 
tym miejscu podkreślić fakt, że na terenach wcielonych w 1939 roku bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej niemal co piąty obywatel polski został 
dotknięty wysiedleniami i rugami. Z samego tylko terenu tzw. Kraju Warty wysiedlono w okresie od listopada 1939 roku do października 1944 roku 629 
595 Polaków.
Biologiczna likwidacja narodu polskiego prowadzona przez Niemców związana była również z niespotykanymi w skali świata rabunkami. Oblicza się, że 
straty materialne poniesione przez Polskę z rąk tylko Niemców wyniosły – według wartości z 1938 roku -48 688,9 mld dolarów. Niemcy dokonali również 
zniszczenia lub rabunku 43% dorobku kulturalnego Polski.

Podane liczby ukazują tragedię, jakiej doświadczyła Polska w okresie II wojny światowej. Biorąc pod uwagę, że pomimo ogromnego wysiłku i 
poświęcenia, Polska, będąca pierwszą ofiarą II wojny światowej, stała się państwem pozbawionym suwerenności, w którym bojówki komunistyczne 
mordowały ostatnich żołnierzy walczących o wolność, możemy uzmysłowić sobie jak wielką niegodziwością jest żądanie od Polski jakichkolwiek form 
zadośćuczynienia za krzywdy nie wyrządzone przez nią, a jednocześnie po raz kolejny przekonać się, tak jak nasi przodkowie, ile warte są jakiekolwiek 
sojusze w polityce.

[1] Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, pod red. Cz. Plichowski,Warszawa 1979,s. 11-12.
[2] Tamże, s. 13.
[3] Tamże, s. 21.
[4] Tamże, s. 29.

https://www.magnapolonia.org/ogrom-niemieckich-zbrodni-na-polakach-byl-
niewyobrazalny/



Naziści dewastowali kościoły, kaplice i przydrożne 

Krzyże…

Środowiska lewicowe mają to do siebie, że najgłośniej krzyczą o każdym 
rzekomym przejawie upodobań do nazizmu, lecz jednocześnie, kiedy 
rzeczywiście pojawiają się udokumentowane materiały świadczące o 
ideologicznym nawiązaniu do poczynań niemieckich nazistów sprzed 
rozpoczęcia przez nich działań wojennych, które doprowadziły do 
masowych mordów na Polakach, dziwnym trafem milczą.

Polska prasa bacznie obserwowała sytuację w nazistowskich Niemczech w 
przededniu wybuchu II wojny światowej. Z początkiem lipca 1939 roku 
„Słowo Pomorskie” informowało swoich czytelników o nastrojach 
antychrześcijańskich, jakie nabierały coraz większych rozmiarów wśród 
nazistowskich sąsiadów Polski...

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński słusznie powiedział:

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą 
tego narodu...
https://www.magnapolonia.org/naziscidewastowalikosciolykapliceiprzydroznekrzyze/



Eskalacja lewackiej przemocy w Polsce. Zwolennicy 

aborcji nawołują do podpalania działaczy prolife 

W nocy z piątku na sobotę w Warszawie podpalono furgonetkę Fundacji 
Pro – Prawo do Życia, którą zaparkowano przy szpitalu bielańskim w 
Warszawie. Po tym zdarzeniu na proaborcyjnym profilu „Aborcyjny Dream 
Team” natychmiast pojawiły się wpisy zwolenników aborcji, którzy wprost 
nawołują do fizycznej przemocy wobec działaczy pro-life. W nocy z piątku 
na sobotę w Warszawie podpalono furgonetkę, na której widniały  hasła 
antyaborcyjne. Pojazd doszczętnie spłonął. Furgonetkę zaparkowano przy 
szpitalu bielańskim w Warszawie. Na samochodzie widniały antyaborcyjne 
hasła, które informowały o przeprowadzanych w placówce aborcjach oraz 
zdjęcie zabitego w 22. tygodniu ciąży dziecka. To kolejny taki przypadek w 
Polsce. W nocy z 17 na 18 kwietnia spłonęła furgonetka z antyaborcyjnymi 
hasłami zaparkowana w Nowej Hucie w Krakowie. Sprawę wyjaśnia policja. 
Po tym wydarzeniu natychmiast zaczęły pojawiać się wpisy na profilu 
aborcyjnej organizacji „Aborcyjny Dream Team”, w których zwolennicy 
zabijania dzieci nienarodzonych wyrażają radość ze spalenia samochodu. 
Wśród wulgarnych komentarzy nie brakuje też gróźb i nawoływania do 
przemocy wobec działaczy pro-life. „Trzeba spalić tego co te plakaty 
ponaklejał…. szkoda auta” - czytamy we wpisie Andrzeja Ledochowskiego. 
Administrator profilu po pewnym czasie usunął post o podpaleniu, wraz z 
zachęcającymi do popełnienia przestępstwa komentarzami.  
https://www.fronda.pl/a/eskalacjalewackiejprzemocywpolscezwolennicyaborcjinawolujadopodpalaniadzialaczyprolife,160610.html



Kobieta jedząca abortowane dziecko – tak promuje się 

lubelska galeria

Na ulicach Lublina pojawiły się plakaty, na których widoczna jest m.in. 
kobieta jedząca abortowane dziecko. To reklamy Galerii Labirynt, 
współfinansowanej przez miasto, kontrowersyjnej instytucji. Galeria Labirynt 
oficjalnie poparła Strajk Kobiet Marty Lempart oraz zapewniała lubelskim 
środowiskom feministycznym pomieszczenia na potrzeby organizacji 
tegorocznej manify. Teraz promuje się obleśnymi plakatami. Na jednym z 
nich jest przedstawiona kobieta zjadająca abortowane dziecko. Czyż można 
sobie wyobrazić gorsze zwyrodnialstwo? – W prokuraturze zostało złożone 
zawiadomienie w tej sprawie. Zawiadomienie zostało złożone przez grupę 
organizacji, działającą pod nazwą Obrońcy Katedry. 

Możemy przeczytać o kontrowersyjnych plakatach: “Najbardziej gorszący z 
nich przedstawia kobietę, która z widocznym wyrazem zadowolenia na 
twarzy spożywa abortowany płód, scena ta jest wyjątkowo obraźliwa nie 
tylko ze względu na jej wulgarność, ale także kpi z takich wartości jak 
ochrona życia nienarodzonego. Roczny budżet Galerii Labirynt wynosi 2 
mln zł. https://www.magnapolonia.org/kobietajedzacaabortowanedzieckotakpromujesielubelskagaleria/



Trybunał Konstytucyjny blokuje możliwość ścigania 

sprawców komunistycznych przestępstw

Trybunał Konstytucyjny zdecydował się odrzucić skargę Zbigniewa Ziobro,

dotyczącą przedawniania niektórych zbrodni dokonanych przez

funkcjonariuszy reżimu komunistycznego. Oznacza to blokadę ścigania

przestępców, którzy dopuścili się komunistycznych zbrodni. TK wydał

decyzję o umorzeniu sprawy. TK swoją decyzją zablokował możliwość 
ścigania komunistycznych zbrodni i przestępstw popełnionych przez 
funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, w efekcie bezkarni pozostaną 
sprawcy popełnianych w okresie PRL-u czynów zagrożonych karą do 5 lat 
pozbawienia wolności. Przedstawiciele Prokuratury Krajowej zwracają 
uwagę, że wniosek w tej sprawie czekał na rozpatrzenie trzy i pół roku. 
„Trybunał uchylił się od merytorycznego rozpatrzenia wniosku Prokuratora 
Generalnego w tej sprawie, umarzając postępowanie. Zwlekał z zajęciem 
stanowiska przez prawie trzy i pół roku, zyskując pretekst do umorzenia 
postępowania ze względu na dokonaną w tym czasie zmianę ustawy o IPN. 
Jednocześnie uzasadnił umorzenie, odwołując się do uchylonego przepisu 
kodeksu karnego z 1969 roku.  https://pch24.pl/trybunal-konstytucyjny-blokuje-mozliwosc-
scigania-sprawcow-komunistycznych-przestepstw/



Prymitywny i wulgarny Ogólnopolski Strajk Kobiet 

uhonorowany Nagrodą Wrocławia.

22.04.2021 Ogólnopolski Strajk Kobiet otrzymał Nagrodę Wrocławia. Klub PiS głosował przeciwko przyznaniu Nagrody.   
https://stopprofanacjom.pl/prymitywny-i-wulgarny-ogolnopolski-strajk-kobiet-uhonorowany-nagroda-wroclawia/

W końcu! Marta Lempart usłyszała zarzuty za 

„nawoływanie do wdzierania się do kościołów”
Zarzuty postawione Marcie Lempart z Kodeksu karnego:

Art. 165. KK – Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego
§1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej
(…)
§2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 255. – Nawoływanie do przestępstwa
§3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 226 – Znieważenie funkcjonariusza
§1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
https://stopprofanacjom.pl/w-koncu-marta-lempart-uslyszala-zarzuty-za-nawolywanie-do-wdzierania-sie-do-kosciolow/



Wyspy Owcze zakazują noszenia symboli LGBT przez 

swoich piłkarzy

Piłkarze na Wyspach Owczych otrzymali zakaz noszenia „tęczowych” 
opasek kapitańskich oraz wykorzystywania symboli LGBT i publicznego 
wspierania postulatów tego środowiska. Tamtejsza federacja piłkarska 
podkreśla, że futbol w ich kraju powinien zachować neutralność polityczną, 
a zatem powinien być również wolny od promocji ideologii LGBT. Federacja 

piłkarska postanowiła odejść od standardów, które spotykamy m.in. w 
Niemczech czy na Wyspach Brytyjskich. Farerski Związek Piłki Nożnej 
zdecydował bowiem o zakazie używania symboliki LGBT w oficjalnych 
meczach ligowych, a także podczas meczów pucharowych. Każdy piłkarz, 
trener lub członek sztabu, który będzie manifestował i wspierał publicznie 
ruch LGBT, otrzyma czerwoną kartkę i zostanie wykluczony z dalszej gry 
lub uczestnictwa w wydarzeniu. Nieoficjalnie mówi się również, że chęć 
zachowania neutralności wynika najzwyczajniej z faktu, że opinia publiczna 
na Wyspach Owczych nie akceptuje publicznego wspierania i promocji 
postulatów LGBT. 

Wielkie brawa dla Wysp Owczych!!!                                           
https://www.magnapolonia.org/wyspyowczezakazujanoszeniasymbolilgbtprzezswoichpilkarzy/



Flagi LGBT na masztach amerykańskich placówek 

dyplomatycznych

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podpisał zarządzenie, które
zatwierdza wywieszanie flag ruchu LGBT przez amerykańskie
przedstawicielstwa dyplomatyczne – donosi portal kresy.pl.
Ambasady USA od dawna wywieszają flagi ruchu LGBT lecz do tej pory 
czyniły to nieoficjalnie. Flagi takie teoretycznie nie mogły być wywieszane 
na masztach, na których powiewała jednocześnie flaga państwowa. 
Zarządzenie takie wydał jeszcze szef dyplomacji w administracji Donalda 
Trumpa Mike Pompeo. Jak podał w piątek portal ABC News następca 
Pompeo postanowić zmienić zasady.

Jak powiedziało ABC News anonimowe źródło w amerykańskiej dyplomacji 
Antony Blinken rozesłał do placówek dyplomatycznych USA na świecie 
„ogólne pisemne upoważnienie […] do umieszczenia flagi Pride na maszcie 
na zewnątrz na czas trwania sezonu 2021 Pride”. Przy czym rozmówca 
telewizji podkreślił, że to upoważnienie nie ma charakteru obligatoryjnego. 
To od konkretnego ambasadora będzie zależeć czy flaga zostanie 
wywieszona w przypadającym na czerwiec tak zwanym „miesiącu dumy 
LGBT”. Do tej pory wywieszenie jakichkolwiek symboli tego ruchu w miejscu 
innym niż oficjalny maszt wymagało zgody waszyngtońskiej centrali.   
https://www.magnapolonia.org/flagilgbtnamasztachamerykanskichplacowekdyplomatycznych/



Bp Dabiré: terroryści chcą islamizacji całej Afryki

Wolność Afryki jest zagrożona – uważa bp Laurent B. Dabiré. Przewodniczący episkopatu Burkina Faso i 
Nigru wskazuje, że dżihadyści dążą do islamizacji całego kontynentu i są na dobrej drodze do realizacji 
swojego celu. Jego zdaniem skutecznie udaje im się narzucać swoją wizję świata nawet tym muzułmanom, 
którzy nie podzielają ich przekonań. Najnowszy raport papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie na temat wolności religijnej na świecie zwraca uwagę na postępującą radykalizację Afryki, zwłaszcza 
subsaharyjskiej i wschodniej, gdzie liczebność grup terrorystycznych znacznie wzrosła. Wolność religijna jest 
łamana w niemal połowie krajów Czarnego Lądu. >>> Nieletnie chrześcijanki porywane przez 

fundamentalistów i zmuszane do przejścia na islam Ordynariusz diecezji Dori w Burkina Faso zauważył, 
że terroryzm jest jak lawina, która spadła na Sahel, niszcząc na swojej drodze wszystko, co ma znamiona 
pokojowego współistnienia i tolerancji. „Nasza codzienność to masakry ludności cywilnej, zniszczone domy, 
szkoły i kościoły” – powiedział hierarcha podczas prezentacji raportu.

FOT. PIXABAY

>>> Francja: chrześcijanie sprzeciwiają się ustawie o „separatyzmie islamskim” Podkreślił, że dialog z 
radykałami nie jest możliwy, ponieważ dla nich nie do zaakceptowania jest samo fizyczne istnienie chrześcijan. 
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, hierarcha wyraził wdzięczność dla Francji za stworzenie 
międzynarodowej misji, której celem jest szkolenie wojsk państw Sahelu do walki z terrorystami. „Żaden kraj 
nie może wygrać z nimi w pojedynkę, dlatego jak nigdy potrzebujemy jedności i współpracy” – podkreślił 
ordynariusz Dori. https://misyjne.pl/misja/bp-dabire-terrorysci-chca-islamizacji-calej-afryki/



Ta prywatna szkoła nie będzie zatrudniać 
zaszczepionych przeciwko COVID19

Władze prywatnej szkoły na Florydzie, założonej przez antyszczepionkową
aktywistkę, przestrzegły nauczycieli i innych pracowników, że nie będą
zatrudniać nikogo, kto przyjął preparat przeciwko COVID-19. Wysłały w tej 
sprawie zawiadomienie do rodziców, informując o nowej polityce dla dwóch 
kampusów przeznaczonych dla około 300 dzieci w wieku przedszkolnym do 
wieku gimnazjalnego. Nauczyciele, którzy już przyjęli szczepionkę, zostali 
poinstruowani, żeby nie kontaktowali się z uczniami. Leila Centner napisała 
w liście, że podjęła tę decyzję z „bardzo ciężkim sercem”. Poprosiła aby ci, 
którzy się nie szczepili, aby poczekali z tym do końca roku szkolnego. 
Twierdzi, że nieszczepione kobiety doświadczyły poronień i innych rzeczy, 
tylko przez przebywanie w pobliżu zaszczepionych osób. Leila Centner i jej 
mąż David założyli szkołę w 2019 r. po przeprowadzce do Miami. Strona 
internetowa szkoły promuje „wolność medyczną” od szczepionek i oferuje 
pomoc rodzicom w rezygnacji znich, choć są wymagane na Florydzie.
Wcześniej dyrektorka skrytykowała środki podjęte przez CDC w celu 
ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa; oświadczyła, że jej szkoła działa 
wbrew wytycznym od ponownego otwarcia we wrześniu. 
https://www.tvp.info/53532353/usaprywatnaszkolanaflorydzieniezatrudniosobzaszczepionychprzeciwkocovid19



Autorem tej niesamowitej fotografii jest Bogdan Bafia.

Tatry. Niezwykłe zdjęcie Giewontu z Księżycem w tle
Internauci nie kryją swojego zachwytu. W komentarzach pod postem 
"Tatromaniaka" w mediach społecznościowych można znaleźć wiele 
pozytywnych opinii. Miłośnicy gór są oczarowani widokiem Giewontu.

Mogłabym taki obrazek oglądać codziennie na dzień dobry.                                                            
Ślicznie, wręcz magiczny klimat. Dzieło sztuki!

Giewont to jeden z najpopularniejszych polskich 

szczytów położonych w Tatrach.                                                           

Góra mierzy 1894 m n.p.m., a na jej wierzchołku 

znajduje się metalowy Krzyż. Zamontowany został tam 

w 1901 roku przez parafian z Zakopanego na pamiątkę 

1900. urodzin Jezusa Chrystusa.
Więcej: https://www.radiozet.pl/Podroze/TatryNiesamowiteujecieGiewontuzKsiezycemwtleTenwidokzapieradechwpiersiachFOTO

Zdjęcie Giewontu 
opublikowane zostało w środę 
28 kwietnia 2021na profilu 
"Tatromaniak" w mediach 
społecznościowych. 

Ujęcie przedstawia poranny 
widok na szczyt "śpiącego 
rycerza" z Księżycem w tle. 

Warto tutaj wspomnieć, 
że dzień wcześniej była pełnia 
i mogliśmy oglądać tzw. 
Superksiężyc. Tej nocy 
"Srebrny Glob" znalazł się 
najbliżej Ziemi, dzięki czemu 
wydawał się znacznie większy 
i jaśniejszy.



Parlament Węgier przyjął we wtorek ustawę, która de 

facto zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A 

w Polsce?
AUTHOR: ANDRZEJ TRZCINSKI PUBLISHED DATE: 15 GRUDNIA, 2020 COMMENTS: LEAVE A COMMENTON PARLAMENT WĘGIER PRZYJĄŁ WE WTOREK USTAWĘ, 

KTÓRA DE FACTO ZAKAZUJE ADOPCJI DZIECI PRZEZ PARY JEDNOPŁCIOWE. A W POLSCE?

Węgrzy potrafią dbać o bezpieczeństwo własnej ojczyzny.
Powinniśmy brać przykład jak walczyć o istotne wartości i ochronę życia
poczętego, a także ochronę rodziny. Parlament Węgier przyjął we wtorek
ustawę, która de facto zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe,
zezwala na adopcję przez małżeństwa i, za specjalna zgodą resortu ds.
rodzin, przez osoby samotne. Prezydent: Nigdy nie pozwolę na taką 
seksualizację. To jest niewolenie dziecka. – Nie zgadzam się i nigdy nie 
pozwolę na agresywną seksualizacje dzieci. Nigdy nie pozwolę, żeby dzieci 
zostały adoptowane przez pary jednopłciowe,… Projekt ustawy przedłożył 
rząd premiera Viktora Orbana. Parlament przyjął też 12 poprawek do 
konstytucji, w tym definicję rodziny jako związku, w którym ojcem jest
mężczyzna, a matką – kobieta. Mimo iż istnieją wyjątki, w których 
osoby samotne lub członkowie rodziny mogą adoptować dziecko, minister 
sprawiedliwości Judit Varga zapisała w ustawie, że „główną zasadą jest to, 
iż tylko pary małżeńskie mogą adoptować dziecko, to znaczy mężczyzna i 
kobieta, którzy są małżeństwem”. Dotąd adopcje przez pary
jednopłciowe były możliwe wtedy, gdy jeden z partnerów w tym związku 
występował o to jako osoba samotna 
https://www.wolna-polska.com/parlament-wegier-przyjal-we-wtorek-ustawe-ktora-de-facto-zakazuje-adopcji-dzieci-przez-pary-
jednoplciowe-a-w-polsce/



Zgniłe kompromisy i zdrada narodu!

Nie ma takiej ceny, za którą można sprzedać wolność
niepodległość i suwerenność własnej ojczyzny. Każdy polityk który
dopuści się złamania zasady, że wolność narodu nie ma ceny i jest
wartością nadrzędną będzie uznany za zdrajcę tegoż narodu.
Nasza umiłowana Ojczyzna straciła w wyniku II wojny światowej majątek,
który wart jest obecnie miliardy dolarów. Wymordowano ponad 6 milionów
Polaków. Kobiet dzieci mężczyzn. Niemcy zrównały niemal każde Polskie
miasto z ziemią. Nikt za te zbrodnie do dziś nie odpowiedział.
Potomkowie Niemieckich katów i zbrodniarzy często piastują wysokie
stanowiska w hierarchii państwowej Niemiec, czy unijnej.
Zniszczono przemysł, huty i kopalnie. Polskie stocznie i morska gospodarka
przestała istnieć.
Rybołóstwo istnieje jedynie dzięki Polskim rybakom pasjonatom, którzy
często, aby utrzymać swe kutry dopłacają i remontują je za własne
pieniądze.
Państwo, które nie jest w stanie obronić własnej suwerenności i wolności
nie jest również w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom.
Wysokość Polskiej składki do unijnego budżetu to ponad 28 miliardów zł.
Te pieniądze nigdy nie wrócą do Polski! Nie posłużą ani gospodarce, ani
społeczeństwu.
Rolnictwo nowa tragedia Polski. Dotacje jakie otrzymują rolnicy poza Polską
są o wiele większe niż w Polsce. Wprowadzane są ograniczenia i
obostrzenia, które niszczą Polski eksport płodów rolnych!
Wystarczy popatrzeć co stało się z Polskim mlekiem, lub mięsem.
Przemysł energetyczny i kopalnie jeszcze nie tak dawno PIS zapierał się że
Polska energetyka oparta będzie o własne zasoby i Polski węgiel.
Nie zdradza się własnej ojczyzny za żadne stołki czy też kasę, którą i tak
Polacy będą spłacać pokoleniami żyjąc w niewoli.
Polskie rodziny już za tę unijne eldorado płacą rozłąką i rozbiciem rodzin.
TSUE orzeknie również z pewnością że aborcja, czyli mordowanie
nienarodzonych dzieci to również praworządność. Co dalej? Eutanazja i
wynarodowienie Polaków?
A może zmiana historii na życzenie Niemieckich zbrodniarzy?
Zdrada jest i pozostanie zdradą a kłamstwo zawsze będzie śmierdzącym
kłamstwem niezależnie w jak pięknie brzmiące słówka je się ubierze!
Wstyd i hańba za dzisiejszy zgniły kompromis!
Naród to widzi! https://www.wolnapolska.com/zgnilekompromisyizdradanarodu/



Historia Syjamskich Bliźniaczek Hensel

Czy kiedyś słyszałeś o tych syjamskich bliźniaczkach? Ich niesamowita 
historia zainteresowała ludzi na całym świecie. W USA nie ma dorosłej 
osoby, która by o nich chociaż raz nie usłyszała. W poniższym artykule 
została spisana przez nas ich historia. Syjamskie bliźniaczki.
Rodzice dziewczyn zawsze bardzo pragnęli aby ich dzieci wiodły w miare 
normalne życie. Nie chcieli by były one narażone na uwagę mediów. Kiedy 
jednak rodzina zdecydowała się aby telewizja TLC przeprowadziła wywiady 
z dziewczynkami - wtedy o dziewczynkach dowiedział się cały świat. Cały 
kraj pokochały Abby i Brittany. Ludzie zaczęli rozmawiać o dziewczynkach 
nie tylko w Stanach ale także poza nimi. W poniższym artykule możecie 
zobaczyć jak radzą sobie dziś i z jakimi przeszkodami zmierzają się 
każdego dnia, a także jakie mają plany na przyszłość.
https://www.novelodge.com/worldwide/uniqtwtapo?utm_medium=taboola&utm_source=taboola&utm_campaign=tanluniqtwsdespdag
04031d&utm_term=optad360magnapoloniaorg&utm_bid=RpKdftrES3tCBRBCKw8khA2mmUf4bJRH_EsqoZiTZk=



Najkrótsza na świecie linia kolejowa w Watykanie.  
Najmniejsze państwo świata ma najmniejszą na świecie linię kolejową. 
Liczy tylko 270 m. Na okazałym watykańskim dworcu znajduje się również 
jedno z najciekawszych miejsc w Watykanie: sklep tylko dla wybranych. 

Powstanie dworca watykańskiego oraz kolei watykańskiej związane jest 
z trudną historią stosunków pomiędzy Państwem Watykańskim a Włochami. 
Były one napięte od 1870 r., gdy Pius IX ogłosił się "więźniem Watykanu". 
Spór został zakończony w 1929 r. podpisaniem Traktatów Lateraneńskich
regulujących relacje między Włochami a tworzącym się nowym państwem 
należącym do papieża. W skład traktatów wchodziły trzy dokumenty: traktat, 
układ finansowy oraz konkordat. W ramach zawartego porozumienia 
Włochy stwierdzały, że Watykan jest suwerennym podmiotem prawa 
międzynarodowego oraz określały teren państwa wraz z jego 
eksterytorialnymi obszarami (m.in. Castel Gandolfo oraz rzymskie bazyliki). 
W jednym z artykułów tego traktatu znalazł się też zapis nazywający
papieża osobą "świętą i nietykalną".  

2015 - Papież Franciszek otworzył dla zwiedzających letnią rezydencję, a także 
zainaugurowano też połączenie kolejowe Watykan-Castel Gandolfo. 
Pociąg kursował raz w tygodniu - w sobotę. Kolej watykańska (korzystając z 
taboru włoskiego) przewiozła w czasie jego pontyfikatu więcej pasażerów 
niż w czasach wszystkich poprzednich papieży. W 2020 r. z powodu pandemii 
połączenie zostało zawieszone. https://podroze.onet.pl/ciekawe/watykanliniakolejowadworzecisklepbezclowydla

wybranych/2m2ekct

Foto: Realy Easy Star/Alamy Live News / Agencja BE&WPociąg Dzieci na stacji w Watykanie na spotkaniu z papieżem Franciszkiem, 2015 r.                            

Video: https://youtu.be/vg2rQXPVgr4 https://youtu.be/zTNxCS_gt30



Szok po zanurzeniu wiosła. Kajakarze z Australii 

stanęli oko w oko ze śmiercią  
Kajakarze podczas spływu spotkali jedno z najbardziej jadowitych stworzeń 
morskich na świecie. Mają szczęście, że żyją. Okazało się, że było to jedna 
z najgroźniejszych ryb zamieszkujących ocean. Mężczyźni mieli ogromne 
szczęście, że uszli z tej sytuacji z życiem. Dziwna ryba. Posiada 13 grubych 
kolców w płetwie grzbietowej, które wstrzykują toksyczny jad. "Jadowite 
kolce płetwy grzbietowej mogą powodować niezwykle bolesne rany i inne 
poważne problemy zdrowotne". Ból jest natychmiastowy, potworny i może 
trwać wiele dni. Może dojść do paraliżu mięśni, trudności w oddychaniu, 
wstrząsu, a czasem niewydolności serca i śmierci".   https://www.o2.pl/informacje/kajakarzeledwo

uszlizzyciemspotkalinajbardziejjadowitarybenaswiecie6633179943717472a?nil=&src01=6a4c8&src02=isgf



Kobieta urodziła absolutnie identyczne trojaczki –

https://kolezanka.com/rodzina/9794kobietaurodzilaabsolutnieidentycznetrojaczkiktorychsamanierozroznia



Potężna burza piaskowa w Chinach. Niebo zabarwiło 

się na pomarańczowo [WIDEO] 

https://twitter.com/i/status/1387104262145118208 https://twitter.com/i/status/1387280356341125120

Kilka dni temu północne Chiny nawiedziła ogromna burza piaskowa. W niektórych miejscach wiatr był na tyle 
silny, że zrywał dachy z domów. Do sieci trafiły nagrania, na których widać zabarwione na pomarańczowo 
niebo, co znacznie ograniczało widoczność.
Jakiś czas temu pisaliśmy o potężnej burzy piaskowej, która pod koniec marca nawiedziła Koree 
Południową. Pył dotarł do kraju z pustyni w Mongolii i utrudnił mieszkańcom życie. Gęsta chmura kurzu 
sprawiła, że w ciągu dnia w wielu regionach zrobiło się ciemno, a stężenie niebezpiecznych dla człowieka 
substancji w powietrzu doprowadziło do tego, że wydano alerty, zalecające pozostanie w domu.
Z kolei na początku tego tygodnia, a dokładnie w poniedziałek, ogromna burza piaskowa nawiedziła Region 
Autonomiczny Mongolii Wewnętrznej w północnych Chinach.
Chiny. Burza piaskowa zabarwiła niebo na pomarańczowo
Jak podaje TVN24.pl, burza piaskowa wystąpiła w związku Xilin Gol, a najbardziej dotkniętymi przez żywioł 
obszarami zostały Abag Qi, Sonid Zuoqi, Erenhot oraz Sonid Zuoqi.
Zjawisko znacznie ograniczyło widoczność, wskutek czego pojawiły się utrudnienia w ruchu drogowym. 
Ponadto władze lokalne wydały żółte ostrzeżenie o złej jakości powietrza, dodając, że takie warunki mogą się 
utrzymywać przez dłuższy czas. Meteorolodzy zaalarmowali do mieszkańców o pozostanie w domach i 
zamknięcie wszystkich okien.
W niektórych miejscach wiatr był na tyle silny, że zrywał dachy z domów i przewracał banery reklamowe. 
Uszkodzeniu uległy także zaparkowane samochody.
Do sieci trafiły szokujące zdjęcia i nagrania, na których widać zabarwione przez burzę piaskową niebo na 
pomarańczowo. Ściany pyłu sięgały nawet 100 metrów wysokości. 

Więcej: https://www.radiozet.pl/Podroze/ChinyPoteznaburzapiaskowaNiebozabarwilosienapomaranczowoWIDEO



Zmarł król memów. Jego śmiech 
podbił sieć [WIDEO] Juan Joya Borja miał 65 lat (fot. TT)

W Polsce komik zyskał sławę po wywiadzie telewizyjnym. Nagranie, na którym się 
śmieje, stało się hitem internetu. Powstało po nim wiele parodii i memów.

Borja pracował również jako aktor, wystąpił w filmie „Torrente 4” z Santiago Segurą, 
który pożegnał się z komikiem wpisem na Twitterze. https://youtu.be/CQsw2ZaUYtM

6 Największych Oszustw w Historii  https://youtu.be/ykIugpWcfls

10 TAJEMNICZYCH ŚMIERCI W III RP  https://youtu.be/IKVKFQHafhM

Kto zamieszkuje dno Rowu Mariańskiego  https://youtu.be/bxB7on_q1gk

10 odkryć, nikt nie potrafi wyjaśnić  https://youtu.be/lrP2ihM1l3c

Mężczyzna z nieistniejącego kraju  https://youtu.be/T5qklol54O8

Pamiętacie parę, z której się śmiali  https://youtu.be/ASngVKdzO6Q



Modlitwa różańcowa w języku łacińskim. - Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. - Franciszek: 
"Pokaż, że masz spodnie i powiedz w twarz to, co masz do powiedzenia". OGLĄDAJ - "Wyrok na 
niewinnych" - film o aborcji. - - Matka straciła ręce i nogi, aby dać życie dziecku. - Pomoc w czasie 
pandemii. - Popatrz w niebo! Ptaki wracają z emigracji. - Ojciec uwięzionego Andrzeja Poczobuta: „Jesteśmy 
Polakami i pozostaniemy Polakami. On umrze, ale będzie się trzymał swojego…”  - Podpalił sowiecki 
konsulat, wyrwał się z uzależnienia. Dziś jest w TV Republika. - Naziści dewastowali kościoły, kaplice i 
przydrożne Krzyże. - Eskalacja lewackiej przemocy w Polsce. Zwolennicy aborcji nawołują do podpalania 
działaczy pro-life. - Kobieta jedząca abortowane dziecko – tak promuje się lubelska galeria. - TK blokuje 
możliwość ścigania sprawców komunistycznych przestępstw.  - Lempart usłyszała zarzuty za „nawoływanie 
do wdzierania się do kościołów”.  - Wyspy Owcze zakazują noszenia symboli LGBT przez piłkarzy. - Bp 
Dabiré: chcą islamizacji całej Afryki. - Prymitywny i wulgarny Ogólnopolski Strajk Kobiet uhonorowany 
Nagrodą Wrocławia. - Flagi LGBT na masztach amerykańskich placówek dyplomatycznych. 

CZYTAJ TEŻ POPRZEDNIE:  http://rabka.swmm.eu/test1.php

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.  

Linki 2021.04.25
1. Rzym,Dzwon  Głos nienarodzonych, Męski Różaniec, V Ewangelia, Betlejem, USAwalka z chrześcijanstwem,100lecie KPCH, Paryż, 
Kraków.

02.05.2021 - V Niedziela WIELKANOCNA                                                                                                      

W  I  A  D  O  M  O  Ś  C  I
T E M A T Y     P O R U S Z O N E      W     T Y M      N U M E R Z E: 



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

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


