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Święty Ogień ( grecki Ἃγιον Φῶς „) opisany u prawosławnych jako cud, w
kościele Grobu Świętego Jerozolimie na Wielką Sobotę lub Wielką Sobotę ,
w dniu poprzedzającym prawosławnej Wielkanocy . Wielu to kwestionuje. [1]

VIDEO - https://tvn24.pl/swiat/izrael-ceremonia-zstapienia-swietego-ognia-5083099
https://tvn24.pl/polska/prawoslawie-do-polski-trafil-swiety-ogien-z-jerozolimy-prawoslawni-obchodza-wielkanoc-5083219

https://przegladprawoslawny.pl/2021/05/01/w-jerozolimie-zszedl-swiety-ogien/

Argentyna: Ojciec walczy w sądzie, by ocalić życie swojego
nienarodzonego dziecka
"Wszystko skupia się na prawach kobiet, ale moje dziecko też ma prawa i nikt nie może podjąć decyzji w
jego sprawie. Proszę, zrozum, że chcę tylko dać mojemu dziecku szansę życia" - powiedział zrozpaczony
ojciec. Mężczyzna złożył wniosek o uniemożliwienie dokonania aborcji jego byłej partnerce. Sędzia
jednak odrzucił ten wniosek odwołując się do nowej ustawy proaborcyjnej. - https://stacja7.pl/zeswiata/argentyna-ojciec-probuje-ocalic-zycie-swojego-nienarodzonego-dziecka/

Zgoda ojca na aborcję?

Fotolia Joanna Zajączkowska

Prawodawstwo zmierza w nieprzewidywalnym kierunku.
Bez względu na wyrażane w kwestii aborcji poglądy oraz istnienie
mniej lub bardziej restrykcyjnego prawa, faktem pozostaje brak
wpływu ojca na decyzję kobiety o przerwaniu ciąży.
Podczas gdy w niemal wszystkich państwach europejskich regulowana jest kwestia zgody rodzica

brakuje jakiegokolwiek zdefiniowania
roli ojca. Właśnie w tym aspekcie pojawił się problem
równouprawnienia płci, jednakże w innym niż zwykle ujęciu,
albowiem z punktu widzenia mężczyzn.
małoletniej matki na dokonanie aborcji,

Weźmy za przykład Danię, słynną z konsekwentnego zrównywania praw kobiet i mężczyzn, w której
od dłuższego już czasu trwa debata o tzw. juridisk abort. W wolnym tłumaczeniu termin ten oznacza
legalną aborcję, jednak dotyczy on nie tyle domagania się aborcji, ile umożliwienia mężczyznom
rezygnacji z ojcostwa w sensie prawnym, co przede wszystkim łączy się z aspektem finansowym.
42% ankietowanych w Danii wyraziło poparcie dla takiego pomysłu, kolejne 9% uważa, że mężczyźni
powinni być zwolnieni z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli kobieta zaszła w ciążę, stosując podstęp.
https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/304229994-Zgoda-ojca-na-aborcje.html

Prawo do decydowania o posiadaniu dziecka jest
z natury rzeczy prawem wspólnym matki i ojca
dziecka. Tylko dobrowolność decyzji o poczęciu
dziecka jest realizacją tego prawa. W tym
kontekście prawo to nie może być wskazywane,
jako konstytucyjna podstawa do legalizacji
przerwania ciąży ze względów "społecznych", a to
z tego powodu, iż ustawa przekazała decyzję o
życiu płodu wyłącznie w ręce matki. Prawo to nie
przysługuje bowiem samodzielnie matce dziecka.
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-26-96-orzeczenie-trybunalu-konstytucyjnego-520122839

Aborcja zapomniała ojca
„Nie wyrażam zgody, by moja żona dokonała
aborcji!” – Co by się stało, gdyby na sali polskiego
sądu rodzinnego głośno padło takie zdanie?
Kilka miesięcy temu liczne media przekazały informację, zgodnie z którą w Urugwaju pewien mężczyzna nie
zgodził się na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży przez jego byłą dziewczynę. Dowiedział się, że jest
ona w ósmym tygodniu ciąży i planuje dokonać aborcji. Mężczyzna skierował wniosek do sądu o
uniemożliwienie tego typu działań.

W Polsce od ponad dwóch dekad lat trwa regularna dyskusja dotycząca problemu aborcji. Co ciekawe ani
zwolennicy, ani przeciwnicy zabiegów aborcyjnych nigdy nie postulowali o dołączenie postaci ojca, do kręgu
osób formalnie zaangażowanych w podobną sytuację.

Oczywiście możemy w tym momencie powiedzieć, że:
– po pierwsze, sami mężczyźni nie garną się do podobnych tematów,
– a po drugie „brzuch należy do kobiety”: idąc w myśl feministycznych refleksji.
Wnioski te są jednak bardzo płytkie i niekonsekwentne.
Trochę sprzecznego prawa

W naszym kraju od dwóch lat funkcjonuje ustawa o leczeniu niepłodności. Małżeństwo nie ma
możliwości starania się o dziecko w klinice In vitro jeżeli wspólnie i jednogłośnie nie podejmie
decyzji o charakterze prokreacyjnym. Prawo rodzinne odnosi się do biologii. Decyzję o
poczęciu musi podjąć zarówno matka jak i ojciec przyszłego dziecka. Kodeks cywilny
przewiduje możliwość zabezpieczenia dóbr osobistych (dóbr majątkowych) dziecka, które ma
dopiero przyjść na świat: może być ono dziedzicem pod warunkiem, że urodzi się żywe.
Gdy patrzymy jednak na przepisy dotyczące szeroko rozumianej aborcji w zasadzie postać mężczyzny
pojawia się tam w sposób zupełnie marginalny. Jest to często kontekst negatywny, mowa bowiem o
mężczyźnie, który doprowadził do poczęcia dziecka w wyniku gwałtu, co stanowi podstawę do terminacji
ciąży. W polskich dyskusjach nikt nie mówił o potrzebie uwzględnienia decyzji ojca w sytuacjach
dotyczących przerwania ciąży. Czemu?

Jeszcze bardziej skomplikowane mogą być te zdarzenia, w których to mężczyzna nie akceptuje
decyzji o przerwaniu ciąży, która powstała w wyniku gwałtu. Mamy także trzeci element. Jest
nim przesłanka eugeniczna. Dlaczego mężczyzna nie może wypowiedzieć się o przyszłości
jego poczętego, niepełnosprawnego albo ciężko chorego dziecka? Wspomniany przeze mnie
kodeks rodzinny i opiekuńczy bardzo mocno podkreśla, że w istotnych dla dziecka sprawach
decyzję powinni podjąć oboje rodziców: tzn. jeżeli mamy małżeństwo którego dziecko ma mieć
poważną operację, wówczas lekarz nie może przyjąć zgody tylko od jednego rodzica (zgodę
wyrażają wspólnie ojciec i matka). Oczywiście pojawić się tutaj może tysiące głosów, zgodnie
z którymi „płód nie jest pacjentem”. Zdanie to jednak jest fałszywe zarówno z perspektywy
bioetycznej jak i czysto medycznej. W Polsce bardzo wyraźnie widać jak dynamicznie rozwija
się chirurgia płodowa, która umożliwia poddanie dziecka poczętego operacji
wewnątrzmacicznej. Zabiegi te nie są wykonywane na bliżej nieokreślonym płodzie, tylko na
dziecku poczętym, które posiada status pacjenta. Aborcja z perspektywy eugenicznej
wykonywana jest z racji na postawioną wcześniej diagnozę jednego z pacjentów badanych
przez ginekologa w ciąży. Tutaj ostateczną decyzję -po konsultacji z lekarzem – podejmuje
jednak tylko i wyłącznie kobieta. To ona jako jedyny rodzic decyduje o życiu dziecka, które ma
także ojca. Czy jednak powinna nastąpić tutaj zmiana? Czy mężczyzna powinien mieć prawo
do skutecznego wyrażenia sprzeciwu?
Żywe dziecko i żywe prawo

Nienarodzone dziecko nie jest niczyją własnością i o jego losie nie powinna decydować tylko
jedna osoba. Wiemy na pewno, że polskie przepisy dotyczące aborcji całkowicie pomijają ojca
dziecka poczętego. W jednej z ostatnich propozycji zmiany kodeksu rodzinno- opiekuńczego,
jaką skierował do Prezydenta RP Rzecznik Praw Dziecka, zaproponowano pojawienie się
instytucji „adwokata dziecka poczętego”. Zanim jednak wprowadzimy tego typu zmiany może
warto przypomnieć, że każde dziecko ma już swojego adwokata i winien nim być przede
wszystkim jego tata. Winien on się pojawić zwłaszcza wtedy, gdy np. jego żona chce dokonać
aborcji nie dlatego, że tego pragnie, ale boi się co będzie jeśli tego nie zrobi.
źródło: http://gosc.pl/doc/4330762.Aborcja-zapomniala-ojca

„Humanizowane myszy”, czyli dlaczego amerykańscy
naukowcy popierają aborcję

Na czym polega „postęp” współczesnej
medycyny? Najdobitniej widać to na przykładzie
kontraktów zawieranych przez podległe
amerykańskiemu departamentowi zdrowia
instytucje – National Institutes of Health – z
kalifornijskim uniwersytetem w San Francisco.
Kontrakt wart ponad 13 mln dotyczy dostarczenia
przez krajowe ośrodki zdrowia organów dzieci
abortowanych (szczątki poronionych mimowolnie
dzieci „nie nadają się”), by móc prowadzić
badania na „humanizowanych myszach”.
https://pch24.pl/humanizowanemyszyczylidlaczegoamerykanscynaukowcypopierajaaborcje/

Rośnie rynek „humanizowanych” myszy i szczurów .
Mają tkanki zabitych dzieci

Rynek humanizowanych modeli myszy i
szczurów, które tworzy się w oparciu o narządy
zabitych w wyniku aborcji dzieci w określonym
tygodniu ciąży, rozwija się dynamicznie na
świecie. Modele te są wykorzystywane do
testowania szczepionek i leków nowej generacji
przeciwko m.in. nowotworom.
Model humanizowanej myszy czy szczura to
model zawierający funkcjonalne ludzkie geny,
komórki, tkanki i narządy. Wykorzystywany jest w
badaniach biologicznych i medycznych. Mówi się,
że to „złoty standard medycyny.” Modele te
symulują ludzki układ odpornościowy.
https://pch24.pl/rosnierynek

humanizowanychmyszyiszczurowmajatkankizabitychdzieci/

Szok! „Humanizowane myszy” napędzają aborcyjny
biznes. Tkanki nienarodzonych w cenie

(Fot. Pixabay/NicciDoula)

Aborcja nie zniknie, dopóki jest zapotrzebowanie na tkanki uśmiercanych w
łonie matek dzieci! Amerykańska FDA (Agencja ds. Żywności i Leków)
podpisała 25 lipca br. nowy kontrakt, by pozyskać „świeżą” ludzką tkankę
płodową do przeszczepienia jej do „humanizowanych myszy”, po to, by
zyskały one funkcjonujący „ludzki układ odpornościowy” – oficjalnie
poinformowała FDA i General Services Administration.
Strona kontraktu – jak napisano w komunikacie – „zapewni ludzką tkankę
płodową potrzebną do kontynuowania badań prowadzonych przez FDA”.
„Świeże tkanki ludzkie są wymagane” – czytamy – „do ich wszczepienia
myszom z upośledzoną odpornością w celu stworzenia chimerycznych
zwierząt, które mają ludzki układ odpornościowy”.
Według federalnej bazy danych GSA, porozumienie podpisano z
Advanced Bioscience Resources (ABR), organizacją non-profit z siedzibą
w rejonie Zatoki San Francisco. Tkanki będą „pozyskiwane” do 25 lipa
przyszłego roku. Umowa opiewa na kwotę 15 tys. 900 USD. Congrssional
Research Service poinformowała, że „tkanka płodowa wykorzystywana w
badaniach będzie pochodzić z zaplanowanych aborcji”. Obrońcy życia w odpowiedzi na
raport cnsnews.com żądają faktycznego zakończenia federalnego finansowania badań z użyciem tkanek uśmiercanych dzieci. W swoich
oświadczeniach organizacje zajmujące się ochroną życia domagają się nie tylko unieważnienia umowy FDA, ale faktycznego przestrzegania prawa
zabraniającego wykorzystania funduszy podatników na jakiekolwiek cele, które godziłyby w życie dzieci poczętych. Oświadczenia wydały m.in.
Family Research Council, Students for Life of Amercia, March for Life Action, Center for Medical Progress, Susan B. Anthony List, Charlotte
Lozier Institute. https://pch24.pl/szok-humanizowane-myszy-napedzaja-aborcyjny-biznes-tkanki-nienarodzonych-w-cenie/

Amerykańscy naukowcy wyhodowali… ludzką nerkę w
ciele myszy. Pochodziła z ciała wyabortowanego
dziecka
#aborcja #abortowanie #badania #mysz #zabijanie nienarodzonych

(fot.By by Aaron Logan (from http://www.lightmatter.net/gallery/albums.php) [CC-BY-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/1.0)], via
Wikimedia Commons)

Badacze z Ganogen wyhodowali w ciele myszy nerkę pochodzącą z ciała wyabortowanego
dziecka. W ten sposób naukowcy chcą produkować organy dla pacjentów czekających na
przeszczep. Tę technologię można będzie zastosować w przypadku innych organów.
Eugene Gu pozyskał nerkę z ciała dziecka zamordowanego w łonie matki za pośrednictwem
firmy Stem Express, zaopatrującej w tkanki laboratoria badawcze. Rodzice wyabortowanego
dziecka wyrazili zgodę (!) na wykorzystanie jego ciała w badaniach.
Amerykańscy naukowcy zastąpili nerki myszy nerką ludzką. Do nerki płodu podłączono
naczynia krwionośne zwierzęcia – by operacja doszła do skutku, Amerykanie opracowali
urządzenie regulujące ciśnienie krwi myszy. Zwierzęta po transplantacji przeżywały od 4 do 10
miesięcy. Jak twierdził Gu, myszy z grupy kontrolnej – których nerki zostały usunięte –
przeżywały od 3 do 4 dni. Artykuł opisujący przebieg badań zostanie opublikowany na łamach
„American Journal of Transplantation”. W ciągu kolejnych miesięcy amerykańscy naukowcy
chcą… przeszczepić nerki do ciała świni, co miałoby umożliwić ich odpowiedni wzrost. Dzięki
temu organy miałyby być ponownie przeszczepiane do ciał ludzi. Eugene Gu – współzałożyciel
firmy Ganogen – zapowiedział, że ta technika mogłaby być wykorzystywana w przypadku
innych organów i rozwiązałaby problemy ciążące amerykańskiemu systemowi opieki
zdrowotnej. Obecnie w Stanach Zjednoczonych na przeszczep czeka ponad 123 tysiące osób.
Oczekując na operacje każdego dnia umiera 21 osób. Nawet liberalni amerykańscy
komentatorzy zauważają, że badania te wywołują „kontrowersje”. Nerka pochodząca z ciała
zabitego dziecka została przeszczepiona do ciała zwierzęcia w celu wyprodukowania organów
zastępczych. https://pch24.pl/amerykanscy-naukowcy-wyhodowali-ludzka-nerke-w-ciele-myszy-pochodzila-z-ciala-wyabortowanegodziecka/

myszoczłowiek

USA: pseudonaukowcy wykorzystywali części ciała
nienarodzonych do hybryd myszoludzkich
Pracujący w Center for Medical Progress dziennikarz David Daleiden ostrzegł we
wtorek członków komitetu zdrowotnego w parlamencie w Pensylwanii o
możliwości wykorzystywania nienarodzonych dzieci do pseudonaukowych
eksperymentów. Istnieje podejrzenie, że części ciała dzieci abortowanych
późnym okresie 2 trymestru ciąży wykorzystywane są do eksperymentalnych
przeszczepów komórek macierzystych.
Dziennikarz odniósł się również do dostępnych publicznie dokumentów
dotyczących eksperymentów z wykorzystaniem części ciała abortowanego
dziecka, współpracy z organizacją aborcyjną Planned Parenthood czy
wykorzystywania pieniędzy podatników do nieetycznych działań.
Jedno z badań sporządzonych przez pracowników Uniwersytetu w Pitsburgu,
pokazuje użycie przez „badaczy” fragmentów skóry z czubka głowy (ang. scalps)
poddanych aborcji dzieci. Te następnie wykorzystywano do tworzenia hybryd
myszoludzkich. Na jednym ze zdjęć widać jednym kępki niemowlęcych włosów
wyrastające na myszachhybrydach.
https://pch24.pl/usapseudonaukowcywykorzystywaliczescicialanienarodzonychdohybrydmysioludzkich/

Takich głosów potrzeba. Mocny apel
arcybiskupa do „katolickich” polityków

Aborcja nie jest nigdy wyłącznym czynem matki. Winę za to zło współdzielą
zawsze w mniejszym lub większym zakresie także inni. Przypomniał o tym arcybiskup
San Francisco, Salvatore Cordileone. Hierarcha wskazał też, że politycy, którzy
popierają legalność mordowania dzieci nienarodzonych, nie mogą przyjmować
Komunii świętej. To głos w amerykańskiej debacie toczącej się od objęcia
prezydentury w kraju przez nominalnego katolika, proaborcyjnego Joe Bidena. Abp
Cordileone stwierdza w liście, że osoba, która popiera zło aborcji, nie może
przyjmować Eucharystii. „To zasadnicza kwestia spójności: przyjmowanie
Najświętszego Sakramentu jest w katolickiej liturgii wyrazem publicznej wiary i
akceptacji moralnego nauczania Kościoła katolickiego, a także pragnienia życia w
zgodzie z nim” „Wszyscy na różne sposoby temu nie dostajemy, ale jest różnica
między walką o to, by żyć w zgodzie z nauczaniem Kościoła, a odrzucaniem tego
nauczania”. Następnie zwrócił się wprost do katolickich polityków w USA, wzywając
ich, bo położyli kres mordowaniu dzieci. „Macie możliwość zrobienia czegoś
konkretnego i decyzyjnego, by zatrzymać zabijanie. Proszę, zatrzymajcie zabijanie. I
proszę, przestańcie udawać, że popieranie czy praktykowanie wielkiego zła
moralnego – a tym jest zduszenie niewinnego ludzkiego życia, odmowa
fundamentalnego prawa człowieka – jest w jakiś sposób zgodne z wiarą katolicką. Nie
jest. Proszę, powróćcie do całości waszej katolickiej wiary” – napisał. Przypomniał też,
że ci, którzy przyjmują w sposób niegodny Eucharystię, narażają swoją duszę i
zgodnie ze słowami św. Pawła winni będą Ciała i Krwi Pańskiej. https://pch24.pl/takichglosow-potrzeba-mocny-apel-arcybiskupa-do-katolickich-politykow/

Polska dyplomacja w Czechach protestuje
przeciwko ułatwieniom w zabijaniu dzieci

Polki od wielu lat jeżdżą między innymi do Czech, by tam zabijać swoje dzieci.
Według czeskiego prawa jest to, niestety, legalne. Teraz w Czechach dyskutuje się
nad takimi przepisami prawa, które jeszcze silniej ułatwiają cudzoziemkom
mordowanie nienarodzonych w ich kraju. Polska protestuje.
Antoni Wręga, zastępca ambasadora Polski w Pradze, podpisał list skierowany do
czeskiego Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie. Dyplomata napisał, że Polska w pełni
szanuje suwerenność Republiki Czeskiej; jednak oczekuje od Czechów postawy i
szacunku dla procesów demokratycznych i wartości kulturowych w naszym kraju.
Dotyczy to także rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku
ubiegłego roku wskazał, że mordowanie dzieci jest niezgodne z konstytucją
Rzeczypospolitej. Tymczasem Wręga ocenia, że przyjęcie rozważanego prawa w
Czechach oznaczałoby rozkwit tak zwanej turystyki aborcyjnej, znacząco ułatwiając
Polkom łamanie na terenie Czech prawa ich własnego kraju. Ponadto rzecz
zakłóciłaby relacje polsko-czeskie.
„Dlatego z punktu widzenia stosunków polsko-czeskich uważamy za niefortunne, jeśli
propozycje legislacyjne legalizujące komercyjną turystykę aborcyjną są otwarcie
usprawiedliwione chęcią obejścia polskiego ustawodawstwa chroniącego
nienarodzone życie ludzkie, a propozycje te mają zachęcić polski obywateli do
naruszania polskiego prawa. Przyjęcie tak umotywowanej legislacji wydaje nam się
krokiem niezgodnym z doskonałymi stosunkami między naszymi krajami” – napisał
Wręga cytowany przez czeskie media.
Na list odpowiedział minister zdrowia Republiki Czech, Jan Blatny; zauważył, że projekt
wyszedł z Senatu, stąd ma on nań niewielki tylko wpływ. Podkreślił też, że już obecnie
według jego wiedzy i zgodnie z aktualną interpretacją prawa Polki mogą na terenie
Czech zabijać dzieci. https://pch24.pl/polska-dyplomacja-w-czechach-protestuje-przeciwkoulatwieniom-w-zabijaniu-dzieci/

Ballada o nienarodzonym dziecku  https://www.youtube.com/watch?v=ObWpzreCqms
Płacz nienarodzonego dziecka  https://www.youtube.com/watch?v=2ip5YgIp1pM
Wieczny grób milionów dzieci. Piosenka o nienarodzonych... https://www.youtube.com/watch?v=V13uOT5vq3I
Ku pamięci naszych nienardzonych aniołków  https://www.youtube.com/watch?v=2O9Ao6GaK_A

Lubię określenie „Grunt to rodzina”. Lubię jego dosłowne znaczenie.
Ziemią, z której wyrastamy jest nasza rodzina. Zdaję sobie sprawę, że nie
wszędzie to jest możliwe, ale może warto poprosić swoich rodziców, a może
nawet dziadków o zaangażowanie się w przekazywanie polskości naszym
dzieciom? Przez opowieści, wspomnienia, przywoływanie postaci przodków. Ale
też np. przez wspólne śpiewanie. Nasza rodzina z roku, na rok staje się coraz
bardziej muzykalna. Kolejne dzieci dołączają z kolejnymi instrumentami. Udaje
nam się raz na jakiś czas siąść w salonie w domu moich rodziców, wyjąć gitary,
trąbki, flety i grać, i śpiewać polskie piosenki, i pieśni.

Starsze śpiewają „O mój rozmarynie”  https://youtu.be/Wp2x5wuhJhM,
młodsze tańczą do „Przybyli ułani”  https://youtu.be/sUqA0s57P50,
wszystkie zgodnie płaczą przy „Czarnej Madonnie”  https://youtu.be/RXCN1vRQIc8.
Piękny, wspólny czas.  https://stacja7.pl/rodzina/wmoimkrajujakwdomuchcesieczucbezpiecznie/

Przepis na Rodzinę #10: Agnieszka i Przemek Włodarscy  rodzina ze społeczności
#Nierozerwalnych  https://youtu.be/ZKizuBu2QXM

Kanion Colca i wodospady Jana Pawła II w Peru.
Miejsce pełne zdumienia
Krakowscy kajakarze odkryli 40 lat temu kanion Colca. Najwyższe wodospady w czeluściach najgłębszego
kanionu na naszym globie, zostały nazwane imieniem Jana Pawła II. O tej niezwykłej ekspedycji pisze
podróżnik i reporter Jacek Pałkiewicz. Trudno uwierzyć, że jeden z najbardziej zdumiewających widoków na
świecie, niezwykły klejnot dzikiej przyrody jakim jest kanion Colca, jeszcze pół wieku temu znany był tylko
lokalnym mieszkańcom. W tle pionowych, wysokich nawet 4 kilometry ścian najgłębszego kanionu na naszym
globie, sformowanego milion lat temu, królują często ukryte w chmurach ośnieżone wulkany Coropuna i
Amato, na których niegdyś Inkowie składali bogom ofiary z ludzi.

SPRZEDAWCY PAMIĄTEK W KANIONIE COLCA | FOT. WIKIPEDIA

Piękno dzikiego i, poza nielicznymi wyjątkami, niezbadanego wnętrza skalnego jaru, w którym nigdy nie
stanęła ludzka stopa, odkryli w 1981 r. członkowie krakowskiego klubu kajakowego „Bystrze”, którzy jako
pierwsi spłynęli kajakami i pontonami w czeluściach kanionu dziką, prawie całą, liczącą 120 kilometrów
długości Rio Colca. Sześciu uczestników ekspedycji „Canoandes”, czyli kajakami po andyjskich rzekach, przez
dwa lata pogłębiło swoje wodne doświadczenie na dziewiczych rzekach obu Ameryk. Kiedy dowiedzieli się o
nieznanej bliżej rzece Colca, przyjechali do Peru. Miejscowi górale Kechua ostrzegali, że na dnie wąwozu,
pośród niedostępnych skał mieszka herszt demonów. Teraz byli odcięci od świata i zdani na siebie samych.
Przez miesiąc zmagali się nie tylko z groźnym nurtem niepokonanej górskiej rzeki i wirami wodnymi, ale i ze
zmęczeniem, strachem i własnymi słabościami. Liczyła się tylko roztropność.

KANION COLCA O PORANKU | FOT. WIKIPEDIA

Zdobycie przełomu dużo głębszego od Wielkiego Kanionu Kolorado, zbadanego już sto lat wcześniej, zostało
wpisane w 1984 r. do Księgi Rekordów Guinnessa. W dowód wdzięczności za duchowy patronat Ojca Św. nad
pełną niebezpieczeństw wyprawą, zdecydowali się nazwać najwyższe na całej trasie wodospady, imieniem Jana
Pawła II. W hołdzie wielkiemu Polakowi, na 25-lecie odkrycia kanionu, w maju 2006 r. na ogromnym głazie na
dnie peruwiańskiego przełomu, w pobliżu osady Canco, Jerzy Majcherczyk dokonał uroczystego odsłonięcia
granitowej tablicy „Cascadas de Juan Pablo II – Wodospady Jana Pawła II”.

MIRADOR CRUZ DEL CONDOR | FOT. WIKIPEDIA https://stacja7.pl/kultura/kanioncolcaiwodospadyjanapawlaiiwperumiejscepelnezdumienia/

9 lutego 1943 r., oddział Hryhorija Perehijniaka „Dowbeszki-Korobki”, uznany za pierwszą sotnię
UPA, dokonał w kolonii Parośla I na Wołyniu masakry polskich mieszkańców, zabijając sto
kilkadziesiąt osób, w tym dzieci i niemowlęta. Zbrodnia ta była pierwszym masowym mordem na
ludności polskiej, jakiego dokonała UPA. 01:00
Parośla I była polską osadą złożoną z 26 zagród, które zamieszkiwały ok. 130 osób. Od grudnia 1942
kilkuosobowe patrole UPA, czasem udające partyzantów sowieckich, kilkakrotnie przechodziły przez
okolice.
Mieszkańcy Parośli I nie spodziewali się ataku. Uzbrojona głównie w noże i siekiery sotnia bez
problemu weszła do wsi podając się za partyzantkę sowiecką, po czym rozstawiła straże w pobliżu
polskich gospodarstw. Upowcy weszli do domów i zażądali podania sobie obiadu. W domu rodziny
Kołodyńskich, gdzie wkroczyło dowództwo sotni, przesłuchali i zamordowali siekierami sześciu
prowadzonych ze sobą jeńców kozackich.
Upowcy otoczyli wieś i zatrzymywali każdego, kto chciał przez nią przejechać. Po zjedzeniu obiadu
rzekomi partyzanci stwierdzili, że Parośla zostanie niedługo napadnięta przez hitlerowców i w
związku z tym muszą zabezpieczyć ludność przed ich zemstą za udzielanie pomocy partyzantom.
Zażądali, by wszyscy Polacy położyli się na ziemi i pozwolili się związać. Miało to dowieść, że zostali
zmuszeni do wsparcia partyzantki i uratować ich od niemieckich represji. Mieszkańcy wsi zgodzili się
lub też zostali do tego zmuszeni – napastnicy posługiwali się językiem ukraińskim, a nie rosyjskim, co
wzbudziło podejrzenia niektórych Polaków.
Związanych i bezbronnych mieszkańców wsi napastnicy zamordowali przy użyciu noży i siekier,
zabijając od 149 do 173 osób, w tym kobiety, dzieci i niemowlęta. Ze szczególnym okrucieństwem
zamordowano komendanta miejscowego Związku Strzeleckiego Walentego Sawickiego. Udało się
uratować jedynie 12 Polakom (według innych źródeł – ośmiu), w większości dzieciom. Część z nich
do końca życia pozostała niepełnosprawna. Majątek zabitych został zrabowany i wywieziony na
saniach.
Zamordowani zostali pochowani we wspólnym grobie, nad którym usypano kurhan. Wieś Parośla
przestała istnieć. Napad przeżyła również sześcioosobowa rodzina żydowska, którą ukrywał w
piwnicy Klemens Horoszkiewicz i która nie została odkryta przez sprawców zbrodni.
Dowódcą oddziału, który zamordował mieszkańców kolonii Parośla I w pow. Sarny, był Hryhorij
Perehiniak „Dowbeszka-Korobka”, skazany przed wojną za zabójstwo sołtysa-Polaka. Odsiadywał
wyrok wraz ze Stepanem Banderą, przywódcą krajowego kierownictwa Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i znajdował się wówczas pod jego wpływem. https://www.magnapolonia.org/rocznica-mordu-w-parosli-nawolyniu/ Video - https://youtu.be/jy-RB3k2HaY

Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce
Wspólnota Matki Bożej
Wielkiego Zawierzenia,
czyli Siostry Zawierzanki:
w Bliznem, Częstochowie, Antoniowie,
Kiczni oraz Pietrowicach Wielkich.
https://www.zawierzanki.pl/
Małe Siostry Baranka. Chodzą po domach,
głoszą Ewangelię i proszą o wsparcie.
https://www.communautedelagneau.org/p
l/petitessoeursdelagneau/

Jadwiżanki Wawelskie:
W Krakowie, Sandomierzu i w Szczecinie.
http://www.jadwizanki.pl/

https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakonyzenskie/
http://habityzakonne.blogspot.com/2010/02/listazakonow
zenskich.html

Siostry Uczennice Krzyża od
1982 r. organizują rekolekcje,
spotkania dla rodzin, spotkania
dla młodzieży itp.
Ich praca, już w 1996 r.
zaowocowała powstaniem
pierwszej Wspólnoty Uczniów
Krzyża.
http://uczennicekrzyza.pl/

Mniszki od
Betlejem

02.05.2021 w Grzechyni podpalono kapliczkę!
Spłonęła kaplica na
Jasnej Polanie
w Grzechyni w
ośrodku założonym
przez śp. ks.
Kazimierza
Jancarza.

31.03.2021 w Zembrzycach zdewastowano kapliczkę!

- Była sobie kapliczka. Ufundowana w 1808 roku rzeźba
przedstawiająca Upadek Chrystusa pod Krzyżem. Komuś ona
przeszkadzała. Zniszczył ją. Dziś to bardzo, bardzo smutny widok. Jak
widać na zdjęciach, oprócz zamalowania twarzy figury Chrystusa, został
również „przekreślony” sprayem Krzyż wiszący na kapliczce.

Ktoś zniszczył figurę Matki Bożej przywiezioną z
Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego
1 kwietnia 2021  KOSZALIN

Rozbita figura Matki Bożej, połamane drzewce flag narodowych i wybite
szyby w parafialnych witrynach. To efekt nocnego wypadu
bandyty/bandytów, którzy dokonali takich zniszczeń i profanacji w
Koszalinie na terenie parafii pw. Ducha Świętego.
Informację o tej profanacji pojawiła się w mediach społecznościowych na
stronie parafii pw. Ducha Świętego:
Dzisiaj w nocy ktoś zdewastował kapliczkę i figurę Matki Bożej stojącą na naszym
placu parafialnym przy kościele. Jest to dla nas bardzo smutne wydarzenie,
szczególnie, że figura ma niezwykłą wartość historyczną. Została przywieziona z
Dachau przez byłego więźnia obozu koncentracyjnego.
Prosimy o modlitwę za sprawców tego zdarzenia, którzy oprócz zniszczenia kapliczki,
połamali także drzewce flag narodowych zawieszonych przy Szkole Katolickiej i wybili
szyby w parafialnych witrynach. O zdarzeniu poinformowaliśmy policję. W najbliższym
czasie odbędzie się nabożeństwo ekspiacyjne za tą profanację. Postaramy się
możliwie jak najszybciej naprawić wszystkie szkody.

Skandaliczny wyrok ws. profanacji wizerunku Matki
Boskiej Częstochowskiej. „Skażony stronniczością”.
Sędzia konkubiną działacza proLGBT  3 marca 2021

Naklejki i plakaty z Matką Boską Częstochowską, której w aureoli wpisano symbolikę LGBT według
sędzi Agnieszki Warchoł nie łamią prawa. Okazuje się, że sędzia żyje w konkubinacie z politykiem
pro-LGBT i jej wyrok może być skażony stronniczością.
Do profanacji doszło w roku 2019. Trzy lewicowe aktywistki rozklejały wokół kościoła św. Dominika w
Płocku naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej z wpisaną w aureolę symbolikę LGBT,
tzw. tęczę, czyli flagę środowisk sodomickich. Naklejki znalazły się m.in. na koszu na śmieci i
przenośnej toalecie. Sprawa trafiła do sądu i właśnie zapadł wyrok uniewinniający dla aktywistek
LGBT.
Wyrok został szeroko skomentowany w mediach, kiedy okazało się, że sędzia żyje w konkubinacie z
radnym Koalicji Obywatelskiej, płockim aktorem Mariuszem Pogonowskim. Zwrócono uwagę, że
Pogonowski osobiście, jako radny, angażuje się w działania na rzecz środowisk LGBT. W sierpniu
2019 roku był przeciwny przyjęciu przez miasto Płock uchwały w obronie tradycyjnych wartości.
Argumentował to wówczas w następujący sposób: Nie ma czegoś takiego jak „ideologia LGBT”. (…)
LGBT to ludzie, geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe, które jak wszyscy ze swoją
tożsamością płciową się rodzą. To nasi sąsiedzi, współpracownicy, nasze dzieci, czasem –
współmałżonkowie. I jak wszyscy mają prawo do szacunku. Stanowisko zaproponowane przez
radnych klubu PiS wykluczałoby ich ze wspólnoty, narażałoby ich na przemoc.
Wystąpienie przeciwko tradycyjnym wartościom ze strony radnego KO nie może dziwić biorąc pod
uwagę fakt, że zrezygnował z tradycyjnych wartości, czyli życia ze swoją małżonką, na rzecz związku
konkubenckiego, wiążąc się z sędzią Agnieszką Warchoł.

Krzyż deptany i wrzucony do muszli klozetowej
8 kwietnia 2021

Jeden z „oświeconych” młodzieńców postanowił
błysnąć „dowcipem” na Tik Toku. Zamieścił na portalu
nagranie na którym rzuca naszyjnik z krzyżem na ziemię
i go depcze. Na koniec filmu naszyjnik z Krzyżem ląduje
w muszli klozetowej.
W związku z tą jawną profanacją zawiadomienie o
możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek
Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor, który
zamieścił na swojej stronie facebookowej również film
na którym młody człowiek, z pomalowanymi
paznokciami dokonuje tej profanacji.

Relacja z Cmentarza na Rossie  20210502
HTTPS://WILNO.TVP.PL/53615910/RELACJAZCMENTARZANAROSSIE

Dzień Polonii i Polaków za Granicą z TVP Wilno 
podsumowanie [cały program]  20210502
HTTPS://WILNO.TVP.PL/53610913/DZIENPOLONIIIPOLAKOWZAGRANICAZTVPWILNOPODSUMOWANIECALYPROGRAM

Premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec na Rossie
przy grobie Matki i Serca Marszałka Piłsudskiego
[fotogaleria] https://wilno.tvp.pl/53610838/premiermateuszmorawieckizlozylwieniecnarossieprzygrobie
matkiisercamarszalkapilsudskiegofotogaleria

2 maja w tym roku będzie podwójnym świętem. Bo to
nie tylko Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Co roku
w pierwszą niedzielę tego miesiąca na Litwie jest
obchodzony Dzień Matki  jednej z najważniejszych
osób w życiu każdego człowieka. https://wilno.tvp.pl/53582837/dzienmatki
Projekt „Misja Siberia”  asr 20210430
https://wilno.tvp.pl/53582225/projektmisjasiberia

I w Ostrej świecisz Bramie  https://wilno.tvp.pl/52868627/iwostrejswieciszbramie
Uroczystości
w Ostrej Bramie 

https://wilno.tvp.pl/53615982/uroczystosciwostrejbramie
https://wilno.tvp.pl/53612485/mszawintencjipolakownalitwieipolakowzcalegoswiatazostrejbramyfotmariuszpyz
https://wilno.tvp.pl/53612288/mszawintencjipolakownalitwiezostrejbramyzobacznastronietvpwilnofotogaleria
https://wilno.tvp.pl/53611378/mszazkaplicymatkibozejmilosierdziawostrejbramiewwilnie
https://wilno.tvp.pl/53615494/mszazkaplicymatkibozejmilosierdziawostrejbramiewwilnie
https://www.tvp.info/53608523/tvpwilnoostrabramamszaswietawintencjipolakowpremiermateuszmorawieckinalitwie

POLSKA WIADOMOŚCI

USA: Floryda będzie karać firmy za domaganie się od obywateli posiadania
paszportów szczepionkowych  3 maja 2021

Jak donosi portal nczas.com gubernator Ron DeSantis nie
zamierza pozwolić sanitarystom na prześladowanie
mieszkańców Florydy. Za domaganie się tzw. paszportów
szczepionkowych firmy czekać będą olbrzymie kary.
Aż 5000 dolarów wyniesie kara za żądanie okazania tzw. paszportu
szczepionkowego lub dowodu zaszczepienia. Gubernator Florydy Ron
DeSantis nie zamierza odpuszczać ani instytucjom państwowym ani
prywatnym. Uchwała SB 2006 liczy 49-stron i wprowadza ograniczenia na
stanowe rozporządzenie w zakresie walki z COVID-19. Sam gubernator nie
krył oburzenia samym pomysłem tzw. paszportu szczepionkowego.
– Jest czymś całkowicie nieakceptowalnym, aby instytucje rządowe lub prywatne domagały się od
ciebie okazania dowodu zaszczepienia, abyś mógł uczestniczyć w normalnym życiu społecznym –
powiedział na konferencji prasowej Ron DeSantis. Co zabawne, oponenci gubernatora wskazywali,
że jako Republikanin nie powinien ingerować w sektor prywatny. Jednak gubernator nie ustąpił.1:00
Floryda nie jest jednak wyjątkiem. Również Teksas nie godzi się na selekcję sanitarną ludzi.
Przypomnijmy, że w niedawnym wywiadzie dla Fox Business Donald Trump stwierdził, że rozważa
start w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Natomiast w roli wiceprezydenta widziałby właśnie
gubernatora Rona DeSantisa. Niektórzy Republikanie chcieliby nawet, aby to sam Ron DeSantis
został kandydatem na prezydenta z ramienia prawicy. Polityka antylockdowna gubernatora uratowała
gospodarkę stanu w trakcie pandemii. Jak widać niektóre stany wciąż bronią normalności.
https://www.magnapolonia.org/usaflorydabedziekaracfirmyzadomaganiesieodobywateliposiadaniapaszportowszczepionkowych/

Włochy. Imigrantki z Afryki zmuszane do prostytucji –

Nigeryjki muszą wiele poświęcić, by zacząć nowe życie
w Europie. "Nie o takiej odwadze marzyły"
Handel kobietami to jeden z największych problemów ludzkości. Nigeryjki
podejmują podróż do Włoch w nadziei na lepsze życie.
Na miejscu czeka je jednak wielkie rozczarowanie. 80% kobiet
przybywających z Afryki do Europy zostaje ofiarami niewolnictwa. Nigeryjki
wabione przez handlarzy ludźmi obietnicami uczciwej pracy i lepszego życia
wyruszają w podróż do Włoch – przez pustynię, a następnie Morze
Śródziemne. Niektóre tracą życie, zanim dotrą do celu.
Nigeryjska mafia to międzynarodowa organizacja, jedna z największych
tego typu na świecie. Jej członkowie grożą rodzinom ofiar, zdarza się, że
zabijają rodziców dziewczyny, która wpadła w ich ręce.
– Czasem rodziny żegnają je w nadziei, że jadą do lepszego świata. W
rzeczywistości już w trakcie podróży stają się ofiarami bestialstwa. Potem
jest jeszcze gorzej. Przez krótki czas przebywają w obozie uchodźców.
Następnie są zapraszane do nowego życia przez "madame", która niby
zaprosiła je do Europy. Jeśli się na to skuszą, potem nie mogą nawet starać
o powrót do obozu uchodźców i legalny pobyt. Muszą swoją godnością
płacić za jedzenie i za życie. Ciągle się boją, dlatego zostają niewolnicami.
Całą rozmowę zobaczysz w naszym materiale wideo:
https://dziendobry.tvn.pl/a/nigeryjki-musza-wiele-poswiecic-by-zaczacnowe-zycie-w-europie-nie-o-takiej-odwadze-marzyly
Zobacz także:

Dzieci w Senegalu zmuszane do żebrania. „Serce się łamie, bo one nie
mają życia, które daje im bezpieczeństwo"
Nepal. Tysiące kobiet i dzieci pada ofiarą handlu ludźmi
Pakistan: rodziny zmuszane do niewolnictwa. Pomagają im Polacy.
"Udało nam się uwolnić 190 osób"

Horror w kościele na Dolnym
Śląsku. Celował bronią w kapłana,
do akcji wkroczyli wierni

Dramat rozegrał się w kościele w Dusznikach-Zdroju (fot. Google Maps)

Gdyby nie odwaga parafian, mogło dojść do prawdziwej tragedii. W
poniedziałek 3 maja w kościele w Dusznikach-Zdroju mężczyzna wtargnął
na mszę świętą i mierzył z broni do kapłana, który głosił kazanie. Nagle
wydarzyło się coś, czego się nie spodziewał. Do zdarzenia doszło 3 maja
podczas porannej mszy św. w parafii pw. św. Piotra i Pawła w DusznikachZdroju. Do świątyni wszedł mężczyzna, pod wpływem alkoholu. Napastnik
skierował się do wygłaszającego z ambony homilię księdza i nagle podniósł
rękę. Świadkowie zauważyli, że trzyma on coś przypominającego pistolet.
Kapłan zaczął wycofywać się do zakrystii, jednak mężczyzna cały czas
trzymał go na muszce. Wtedy na napastnika z pierwszych ławek rzucili się
wierni, obezwładniając go i odbierając broń. Po chwili na uspokojenie ksiądz
wrócił do ambony i dokończył kazanie oraz mszę św. Jak się okazało, miał
pistolet pneumatyczny. Mężczyzna został wyprowadzony przez wiernych,
którzy poinformowali policję. Jeszcze przed przyjazdem funkcjonariuszy
zdołał uciec parafianom, ale po krótkim pościgu wpadł w ręce policjantów.
https://www.tvp.info/53623653/atakzbroniawkoscieledusznikizdrojpijanynapastnikwtargnalwczasiekazaniaprzedambonecelowalwksiedza

Zobacz także: Nie żyje ksiądz pobity przed kościołem w Paradyżu. Nie odzyskał
przytomności
Ksiądz pobity podczas mszy. Napastnik wyrywał kartki z mszału
W jednej z berlińskich parafii katolickich nieznany mężczyzna pobił księdza sprawującego niedzielną mszę św. Według
informacji policji do zdarzenia... zobacz więcej

Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego
I. Pouczenia oraz formuły wprowadzające i kończące
OWMR nr 11 pozwala celebransowi, jako przewodniczącemu zgromadzenia eucharystycznego,
wypowiadać niektóre pouczenia oraz formuły wprowadzające i kończące, przewidziane w samym
obrzędzie. Adaptacja wymienionych formuł umieszczonych w Mszale, powinna być stosowana wtedy,
kiedy kapłan uzna, że przyniesie to duchowy pożytek uczestnikom Mszy św. Ponieważ pozwolenie
zawarte w mszale jest rozmaicie interpretowane, Konferencja Episkopatu uwzględniając wyjaśnienia
zawarte w Piśmie okólnym Kongregacji Kultu Bożego ustala, że kapłan podczas odprawiania Mszy
św. może osobiście sformułować:
1. Wprowadzenia:
1. do liturgii danego dnia po pozdrowieniu,
2. do liturgii słowa przed czytaniami,
3. do Modlitwy eucharystycznej przed prefacją,
4. do poświęcenia wody w niedziele.
Wprowadzenia powinny być dobrze przygotowane na piśmie i krótkie. Pismo okólne Kongregacji
przestrzega przed wielomówstwem, które zniechęca uczestników.
2. Wezwania:
1. zachęta do aktu pokuty,
2. zachęta do modlitwy Ojcze nasz,

II. Nie wolno zmieniać:
3. zachęty: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec
wszechmogący,”
4. zaproszenia do Komunii św.: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata, Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”,
5. formuły rozesłania: „Idźcie, ofiara spełniona”.
III. Klękanie przed Najświętszym Sakramentem
Jeżeli Mszę odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest Tabernakulum, klękanie
obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii świętej, ale podczas całej Mszy św.,
ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznej przechodzi się z jednej strony prezbiterium
na drugą, a także kiedy z zakrystii przychodzi się do ołtarza i odchodzi (OWMR nr 233).
VIII. Modlitwa powszechna
Wezwań nie może być więcej niż sześć. Wezwania muszą być dobrze przygotowane.
Nie wolno opuszczać ogólnych, za potrzeby Kościoła, świata, cierpiących i obecnych.
https://vademecumliturgiczne.pl/2018/01/15/przepisywykonawczedoinstrukcjikongregacjidssakramentowikultubozegoinaestimabiledonumz3iv198011
1980/

Kiedy skłon, a kiedy przyklęknięcie?
Jeśli przechodzimy przed ołtarzem, za którym nie ma tabernakulum, pozdrawiamy
ołtarz przez wykonanie głębokiego skłonu. Warto przyklęknąć też na jedno kolano,
podchodząc procesjonalnie do Komunii. Pięknym zwyczajem jest także przyklęknięcie,
gdy na ulicy spotykamy kapłana, który idzie z Komunią do chorych lub umierających.
Ma wtedy sobie komżę i stułę, a na szyi zawieszoną bursę (czyli ozdobną „torebkę” na
N. Sakrament), więc łatwo się zorientować. Prosty gest przyklęknięcia (ewentualnie
głębokiego skłonu, jeśli akurat stoimy po kostki w błocie) nabiera wtedy charakteru
pięknego wyznania naszej wiary w tego, który przyszedł, aby być „Bogiem z nami”.

Czytaj także: Komunia roznoszona chorym. Jak? Kiedy? Po co?

Kiedy na dwa kolana?
Na dwa kolana klękamy w czasie konsekracji oraz po śpiewie „Baranku Boży”, gdy
kapłan ukazuje hostię mówiąc: „Oto Baranek Boży”, tuż przed Komunią. Kiedy na
ołtarzu znajduje się wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament lub gdyby zdarzyło
się nam przechodzić przed ołtarzem podczas mszy już po konsekracji, wtedy także
klękamy na oba kolana. Jednak przed konsekracją – ale podczas mszy – wykonujemy
w takiej sytuacji jedynie skłon w stronę ołtarza (nawet jeśli za nim jest tabernakulum),
jako że w tym momencie to ołtarz jest centrum akcji liturgicznej. O tabernakulum na ten
czas niejako „zapominamy”. Tak przynajmniej podpowiada wielu liturgistów.
Jeśli przyjmujemy Komunię klęcząc, również robimy to klękając na dwa kolana. W ten
sam sposób oddajemy cześć krzyżowi wystawionemu do adoracji w W. Piątek i Wielką
Sobotę. We wszystkie inne dni cześć krzyżowi oddajemy przez skłon.

Miłosny savoir-vivre
W ograniczonej przestrzeni liturgicznej trzeba będzie nieraz ograniczyć ilość tych
gestów czci. Kiedy wchodzę do niewielkiej kaplicy lub przechodzę przed ołtarzem, za
którym znajduje się tabernakulum, a obok ołtarza stoi krzyż, nie jest konieczne, bym
wykonał 1przyklęknięcie i 2 skłony. W jednym geście przyklęknięcia mogę wyrazić całą
moją cześć i miłość. Nie ma wtedy potrzeby jeszcze dodatkowo się kłaniać.

Czytaj: Czy klękać przed telewizorem? Czy trzeba się przeżegnać przed ekranem?

Czy wiesz co tak naprawdę dzieje się podczas MSZY
ŚWIĘTEJ? https://youtu.be/Lazs79wrT1I
Tajemnica Mszy Świętej podług mistyczki Cataliny
Rivas. https://youtu.be/tbB93CCOiqE
Catalina Rivas, ukończyła jedynie szkołę podstawową. Według niej, w 1994 r. modląc się
pod krzyżem, odczuła pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi. Ujrzała wtedy wielkie
światło, które przeszyło jej dłonie i stopy, pozostawiając krwawiące rany. Usłyszała głos:
„Raduj się z powodu daru, jakim cię obdarzyłem.” Odtąd pojawiają się na jej ciele stygmaty (na
czole, dłoniach i stopach, w boku), a Catalina ma przeżywać cierpienia agonii, łącząc się
cierpieniem Jezusa na krzyżu. Świadkiem tego zjawiska był w pierwszy piątek stycznia 1996 r.
lekarz, dr Ricardo Castañon, którego świadectwo przyczyniło się do uznania za prawdziwe
doświadczeń Cataliny. Ze względu na swoje skromne wykształcenie, gdy zaczęła spisywać
teksty o Męce Jezusa, Eucharystii i Niebie, wzbudziła wielkie zdumienie. Catalina przyznała, że
słyszy głos Chrystusa i spisuje jedynie to, co od Niego słyszy.
9 marca 1995 r. Catalina kupiła gipsową figurkę Jezusa, z której oczu zaczęły wypływać krwawe
łzy. Zjawisko zainteresowało uczonych, którzy na prośbę dziennikarzy pobrali próbki i
przebadali je w USA i w Australii, stwierdzając w nich obecność ludzkiej krwi. Badania
przeprowadzone przez władze kościelne potwierdziły autentyczność tego wydarzenia, a
niezwykła figurka stoi dziś w kościele w Cochabamba.
Catalina Rivas zapisuje słowa, które według niej są skierowane do całego świata. Jezus miał jej
powiedzieć: Wieczna miłość szuka dusz, które mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych, dobrze
znanych prawdach... Kto korzysta i zachwyca się nimi, pomaga również i innym czerpać z nich
pożytek. Kto ich nie rozumie, jest nadal niewolnikiem złego ducha. Słowa przez nią zapisywane
nie zawierają nowych prawd, ale mają przypominać ewangeliczne wezwanie do nawrócenia,
przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcać do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i
nauką Kościoła katolickiego.
Władze Kościoła, zbadawszy świadectwa Cataliny, uznały, że są one prawdziwe i istotne w
ewangelizacji dzisiejszego świata. Powołały w Boliwii organizację pod nazwą Apostolat Nowej
Ewangelizacji, która zajmuje się rozpowszechnianiem Bożego orędzia podyktowanego
Catalinie. W najnowszym wydaniu jej książek, do których należy również Tajemnica Mszy
Świętej, arcybiskup René Fernández Apaza napisał: Przeczytaliśmy książki Cataliny i jesteśmy
przekonani, że jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drogą zapoczątkowaną w
Ewangelii. Książki te również podkreślają wyjątkowe miejsce Dziewicy Maryi – naszego wzoru
w naśladowaniu i podążeniu za Jezusem Chrystusem – Matki, której powinniśmy się powierzyć
z całkowitym zaufaniem i miłością. Książki te pokazują, jak powinien postępować prawdziwie
wierzący chrześcijanin. Z tych wszystkich względów wyrażam zgodę na ich wydrukowanie i
dystrybucję oraz polecam jako materiał do medytacji i duchowego kierownictwa,
odpowiadając na wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele dusz, ukazując im, że jest Bogiem
żywym, pełnym miłosierdzia i miłości. https://pl.wikipedia.org/wiki/Catalina_Rivas

Przebieg mszy świętej https://youtu.be/LFkzgWBKn_c
Przewodnik po Mszy Świętej. https://youtu.be/zlqm_cs85H8
Znaczenie Mszy Świętej https://youtu.be/FsFB_uKTaM
Co to jest Msza Święta? https://youtu.be/fckBkBZAN1Y
Czym jest msza święta? https://youtu.be/1P1lN2MsL6c
Liturgia eucharystyczna https://youtu.be/dtEwsqsYrE
Nauki o Mszy Świętej https://youtu.be/V1F56DSBUeU
Części Mszy świętej https://youtu.be/mfxrzGf0RQ
Sens Mszy Swietej https://youtu.be/_4cFntoPeTU
Msza Święta Wszech Czasów https://youtu.be/9XNO9rmRuhI
Posługa ministrantów przy ołtarzu https://youtu.be/T1UCYhVMSY0
Komunia Święta https://youtu.be/LTsmi3ylhw
Msza Święta online https://youtu.be/l8v2SWoPqbY
Obrzędy wstępne https://youtu.be/epJ3zA39xsA
Jak uczestniczyć we Mszy Św. https://youtu.be/ssGAkyZWm3Q
Ofiarowanie na Mszy świętej https://youtu.be/x7ldRXnhfmc
Co groziło za nieobecność w kościele https://youtu.be/VtD78IrbiE
Różaniec w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem
(03.05.2021, godz 18:00, Jasna Góra) https://youtu.be/1fU_4uih3jA
Rewelacyjne kazanie https://youtu.be/sk5OvE5A3Uw
Różaniec z Papieżem Franciszkiem https://youtu.be/VkHFwugOAM
Farmer podrzucił orłom kurze jajko. Oto jak to się
skończyło dla kurczaczka. https://youtu.be/ZPu0pfgu0wg
Tę dziewczynę wychowały małpy. https://youtu.be/jfBbQMrqqx4
Małe dziecko zostało same na śniegu. Po jakimś czasie
nadeszły jednak wilki... https://youtu.be/u90rvFTs3N0

[TYLKO U NAS] PROF. P. JAROSZYŃSKI: KOŚCIOŁOWI I
RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ CHCE SIĘ ODEBRAĆ
ZNAMIONA RACJONALNOŚCI 5 maja 2021 09:36/w Informacje, Polska Radio Maryja
Toczy się walka ideologiczna, która polega na tym, że próbuje się Kościołowi i religii chrześcijańskiej odebrać
znamiona racjonalności... https://youtu.be/8hdYVnehX7g

[TYLKO U NAS] P. BOROŃ: JEŻELI UDA SIĘ
ZAINTERESOWAĆ DZIECKO HISTORIĄ RODZINY W
DZIEJACH NARODU, TO MOŻE UDA SIĘ WZBUDZIĆ
ZAINTERESOWANIE NARODEM I WALKĄ O
NIEPODLEGŁOŚĆ. TO W RODZINIE PRZETRWAŁA
POLSKOŚĆ
4 maja 2021 21:12/w Informacje, Polska Radio Maryja

Wystarczy iskra, aby młodzież podchwyciła różne formy patriotyczne. Jeżeli uda
się wzbudzić zainteresowanie tym, jak wyglądała historia rodziny w dziejach
narodu, to może uda się wzbudzić zainteresowanie narodem, państwem, walką o
niepodległość. Nagle okazuje się, że pradziadek przeszedł Syberię albo odegrał
pozytywną rolę w czasie II wojny światowej, albo w czasach PRL-u w Nowej
Hucie bronił kościoła. Krótkie nawiązanie może wywołać dyskusję lub nostalgię do
pewnych wydarzeń historycznych. To w rodzinie przetrwała polskość.
Bardzo istotną rolę w naszym życiu, a szczególnie w dziejach narodu polskiego,
odgrywa patriotyzm. – Patriotyzm ma wiele cech wspólnych z pobożnością i z
religijnością, a w Polsce idzie to w parze. Według mnie dzieje chrześcijaństwa w
Polsce i dzieje polityczne państwa, narodu tak bardzo się sprzęgły, że właściwie jest
to już nie do oddzielenia. Różne uroczystości narodowe i patriotyczne świętujemy
również w Kościele. (…) Właściwie w każdym pokoleniu Polacy błogosławili czy
święcili swoje sztandary w kościołach. Duchowieństwo włączało się jak mało gdzie
na świecie w dążenie do niepodległości, niezależności i suwerenności narodu
polskiego. Historia Kościoła i państwa polskiego są właściwie nie do rozdzielenia,
są bardzo łączne. Kto chciałby widzieć to inaczej – zaprzecza historii.
Pedagog zwracał uwagę na kwestię kształtowania patriotyzmu w rodzinie. Jego
zdaniem powinniśmy dążyć do tego, aby szkoła, dom i media przekazywały bardzo
zbliżone komunikaty na temat faktów historycznych i nie prowadziły w tym
zakresie otwartej wojny informacyjnej, jak miało to miejsce w czasach PRL-u. –
Wówczas to dom był ostoją. Tam – w rodzinie – przetrwała polskość. Tam były
poprawki do tego, czego uczyli w szkole. Mama czy tata, jeżeli byli na
odpowiednim poziomie wychowania, potrafili skorygować wiadomości szkolne

niedopowiedziane czy przekłamane przez nauczycieli. Najlepiej jest, jeżeli dziecko
nie doznaje rozdźwięku.
Każda rodzina ma inną wrażliwość i własne dzieje rodzinne, a także własne
poglądy na temat historycznych wydarzeń. Jego zdaniem w kształtowaniu postaw
patriotycznych kluczowa jest znajomość historii swojej rodziny. – Rzeczą naturalną
zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej powinno być
przygotowywanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. (…) Jeżeli uda się
wzbudzić zainteresowanie tym, jak wyglądała historia rodziny w dziejach narodu,
to może uda się wzbudzić zainteresowanie narodem, państwem, walką o
niepodległość. Nagle okazuje się, że pradziadek przeszedł Syberię albo odegrał
pozytywną rolę w czasie II wojny światowej, albo w czasach PRL-u w Nowej
Hucie bronił kościoła, brał udział w wypadkach poznańskich czy też był po
właściwej stronie na Wybrzeżu. (…) Przykłady i wzór bliskich krewnych pociągają,
wzbudzają zainteresowanie.
– Dziadkowie chyba najlepiej przekazują polską tradycję. (…) Warto, aby w życiu
codziennym, w rozmowach rodzinnych nawiązywać do dat. Mamy bardzo dużo
rocznic. (…) Krótkie nawiązanie może wywołać dyskusję lub nostalgię do pewnych
wydarzeń historycznych. To wszystko może ożywić życie naszego domu. (…)
Byłem świadkiem, jak wspomnienia rodzinne w zadaniu domowym potrafiły
niesamowicie scalić rodzinę, która wydawało się, że straciła wspólny język.
Wspólne zawieszenie flagi państwowej czy śpiewanie pieśni patriotycznych z
okazji święta narodowego lub rocznicy ważnego historycznego wydarzenia staje się
przyczynkiem do krzewienia wśród dzieci patriotycznych postaw. – Wystarczy
iskra, aby młodzież podchwyciła różne formy patriotyczne. Oczywiście trzeba
dopasować to do różnej wrażliwości. Jeżeli wykazuje ktoś chęci muzyczne, to
rodzina muzykująca może oddać się bardziej w przygotowanie strony muzycznej,
nawet wypracować coś dla innych. Jeżeli natomiast rodzina ma jakąś swoją
przeszłość, która splata się na przykład z Żołnierzami Niezłomnymi, to tam będzie
zupełnie inne wychowanie przez pryzmat tej osoby. Na pewno będziemy mieli w
tym przypadku do czynienia z wielką rozmaitością.

[TYLKO U NAS] PROF. G. KUCHARCZYK O
PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE ZACHODU:
PRZEDSTAWIANA JEST ALTERNATYWA – ALBO
DOSTOSUJECIE SIĘ DO ŚWIATA, ALBO GIŃCIE
5 maja 2021 11:02/w Informacje, Polska Radio Maryja

– Jesteśmy w miejscu, które dokładnie 30 lat temu opisał św. Jan Paweł II w encyklice „Centesimus annus”:
Demokracja bez wartości przeradza się prędzej czy później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Po 30
latach od napisania tych słów widzimy, że kamuflażu jest coraz mniej. [więcej] Coraz częściej wobec
chrześcijan przedstawiana jest taka alternatywa: albo się dostosujecie do świata (jeżeli mówimy świat, to
myślimy przede wszystkim o dominujących modach intelektualnych czy ideologiach), albo gińcie – mówiąc
klasykiem – gińcie jak dinozaury – mówił w „Aktualności dnia” prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk.

.

W Europie trwają już prześladowania chrześcijan, co pokazuje sytuacja w Finlandii, gdzie
prominentnej konserwatywnej polityk grożą 2 lata więzienia za udostępnienie w internecie
cytatu z Biblii krytykującego homoseksualizm. [czytaj więcej]
Przywołał w tym kontekście także słowa papieża Benedykta XVI mówiące o dyktaturze
relatywizmu.
Zwrócił uwagę, że sytuacje podobne do tej, jaka ma miejsce Finlandii, zdarzają się często także
w innych europejskich państwach, m.in. w krajach skandynawskich. Chrześcijańskie doktryny
stają się niewygodne dla niektórych grup społecznych, co w przyszłości może nawet skutkować
próbami ich zmiany lub całkowitemu wyrugowaniu z przestrzeni publicznej. – To jest – można
powiedzieć – przyczynek do realnego ekumenizmu. To jest właśnie realny ekumenizm –
spotykamy się z innymi chrześcijanami, którzy na serio traktują chociażby słowa Pisma
Świętego na gruncie żywej wiary. Coraz częściej przedstawiana jest taka alternatywa: albo się
dostosujecie do świata (jeżeli mówimy świat, to myślimy przede wszystkim o dominujących
modach intelektualnych czy ideologiach), albo gińcie – mówiąc klasykiem – gińcie jak
dinozaury.
Kryzys ten dotyka całego obecnego świata Zachodu, ponieważ ze wspomnianą alternatywą
spotykają się coraz częściej chrześcijanie nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Północnej.
Dochodzi do tego przyzwolenie na profanacje symboliki religijnej. Polskie sądy uznają, że nie
ma w tym nic złego. – Mamy do czynienia z oddziaływaniem dyktatury relatywizmu na
umysły tych sędziów, którzy są tak ukształtowani albo kierują się złą czy słabą wolą i wydają
takie wyroki, które z kolei poświadczają, że tu nie chodzi o takie czy inne prawa jakichś
mniejszości, tylko o chrystofobię, tzn. nienawiść już nawet nie tyle do chrześcijan, co do
Boskiego Założyciela Kościoła i do Jego Matki.
Całość rozmowy jest dostępna [tutaj].

STRONA GŁÓWNA / MISJE / CHINY: WŁADZE CORAZ BARDZIEJ ZAOSTRZAJĄ WALKĘ Z „KOŚCIOŁAMI DOMOWYMI”
AK TUALNO Ś CI

CHINY, WUHAN. EPA/LI KE KAI 2021-05-04

Chiny: władze coraz bardziej zaostrzają walkę z
„kościołami domowymi”
Nową, jeszcze ostrzejszą taktykę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w walce z niekotrolowanymi przez
siebie wspólnotami chrześcijańskimi, zarówno protestanckimi, jak i katolickimi, przedstawiło Radio Wolna
Azja (RFA) – odpowiednik dawnej Wolnej Europy na Starym Kontynencie. Według rozgłośni dotyczy to
zwłaszcza tzw. Kościołów domowych, czyli grup wiernych, spotykających się w ukryciu na modlitwie i
rozważaniu Pisma Świętego.
Jednym z represjonowanych przez władze członków „kościoła domowego” w południowo-zachodniej prowincji
Syczuan był Li Yuese (nazwisko zmienione), zatrzymany jeszcze w 2018 w modlącej się grupie. Ponieważ nie
popełnił żadnego formalnego przestępstwa, niebawem zwolniono go z aresztu za kaucją, ale był to dopiero
początek jego gehenny. Ponownie zatrzymali go agenci związanego z KPCh i współpracującego z tajną policją
Wydziału Zjednoczonego Frontu Ludowego, którzy wtrącili go do tzw. Tajnego Ruchomego Ośrodka Transformacji.
Znajdował się on w podziemiach jakiegoś nie rzucającego się w oczy budynku i prawdopodobnie przedtem
wykorzystywano go do przetrzymywania wyznawców zakazanego w Chinach kultu Falun Gong.
>>> Chiny pomijają papieża w nowych zasadach nominacji biskupów
Tam rozpoczęła się jego i kilku innych chrześcijan, w tym także katolików, tzw. reedukacja. W jego wypadku trwała
ona aż 10 miesięcy. „W moim pokoju nie było okien ani wentylacji i nigdy nie pozwolono mi zaczerpnąć świeżego
powietrza na zewnątrz. Dostawałem dwa posiłki dziennie. Nie widziałem słońca, nie miałem więc poczucia
upływającego czasu. Prowadziło to do pokus popełnienia samobójstwa lub wyrządzenia sobie jakiejś krzywdy.
Ponieważ nie mogłem zasnąć, podczas trzech pierwszych tygodni zdarzyło mi się bić głową o ścianę. Kiedy już
byłem wykończony i nie mogłem nawet otworzyć oczu, siłą wstrzyknięto mi jakieś środki, dzięki którym odzyskałem
przytomność” – wspominał Li swój pobyt w miejscu odosobnienia.
>>> Chiny-Watykan: umowa ws. nominacji biskupów krokiem do relacji dyplomatycznych?

FOT. EPA/ROMAN PILIPEY

Zaznaczył, że więźniów zmuszano do „uznania swoich błędów”. Dwaj ubrani po cywilnemu oficerowie używali do
tego różnych środków: grozili, obrażali i bili. „Musiałem podpisać przygotowane przez nich oświadczenie, w
przeciwnym razie byłbym nadal przetrzymywany i bity. Gdy wyszedłem na wolność, ważyłem 10 kg więcej z
powodu różnych opuchnięć; ciągle jeszcze przypominają mi się tamte traumatyczne przeżycia” – wyznał
chrześcijanin.
>>> Chiny: władze nakazały zburzyć kościół zbudowany zaledwie 20 lat temu

Magazyn „Bitter Winter” (z listopada 2020 r.), zajmujący się popieraniem
wolności religijnej i praw człowieka, rozmawiał z kilkoma innymi podobnymi
więźniami. Mówili oni o różnych sposobach działania policji w tych Ruchomych
Ośrodkach: biciu, torturach, w tym oblewanie ludzi lodowatą wodą i o zmuszaniu
ich do noszenia ciężkich wiader z wodą, przywiązanych do szyi. Według
magazynu w Chinach żyje obecnie 69 mln protestantów, z których 23 miliony
należą do kontrolowanych przez partię zborów, oraz ok. 9 mln katolików, w
większości związanych z Patriotycznym Stowarzyszeniem Katolików Chińskich.
Władze Chin pod rządami obecnego prezydenta Xi Jinpinga uważają chrześcijaństwo
za niebezpieczny „import” zagraniczny i w wydawanych przez siebie dokumentach
ostrzegają obywateli przed „infiltracją wrogich sił zachodnich” m.in. pod postacią religii.
https://misyjne.pl/misja/chinywladzecorazbardziejzaostrzajawalkezkosciolamidomowymi/

W obronie Fundacji Lux Veritatis
Wtorek, 4 maja 2021 (14:56)

Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi
Polskiemu apeluje do Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, by ujawniła swoje powiązania ze
spokrewnionymi organizacjami globalistycznymi.
Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja
Dnia 8 grudnia 2021 roku minie 30 lat od powstania Radia Maryja, które rozpoczęło swoją działalność
bardzo skromnie, od dwóch małej mocy nadajników pracujących w Toruniu i Bydgoszczy. Patronką
Radia została Maryja, ponieważ – jak wspomina jego założyciel o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR –
pracując w parafii niemieckiej widział wśród tamtejszych katolików szybko zachodzący proces
zanikania kultu Najświętszej Maryi Panny.
Sądząc po owocach, nie mogło być lepszego wyboru Patronki. Lista sukcesów Radia Maryja i
wspaniałych dzieł przy nim wyrosłych jest długa. Wystarczy wymienić Wyższą Szkołę Kultury
Społecznej i Medialnej (powstałą 14 sierpnia 2001 roku) oraz Telewizję Trwam (powstałą 12 czerwca
2003 roku). Od wielu lat Radio Maryja ma zasięg ogólnoświatowy. Niezwykłym fenomenem i wielkim
sukcesem jest spontaniczne powstanie wielotysięcznej aktywnej i zaangażowanej społeczności
katolickiej – Rodziny Radia Maryja, która utrzymuje te dzieła i systematycznie wzrasta w wierze
katolickiej, miłości Boga i Ojczyzny.
Polski katolicyzm maryjny, stanowiący od wieków fundament tożsamości Narodu Polskiego, ma wielu
przeciwników. Polska jest przedmiotem ataków, co jest zarazem atakiem na Kościół katolicki i tym
samym na Radio Maryja oraz Telewizję Trwam. Dzieje się tak, ponieważ naród tak duży i o takiej
tożsamości, składający się z rodzin zbudowanych na miłości małżonków – kobiety i mężczyzny –
posiadający państwo narodowe, niemal idealnie jednorodne pod względem językowym,
narodowościowym, kulturalnym i religijnym, może ponieść Chrystusa całemu światu. A współcześni,
wpływowi i niezwykle zasobni ludzie, budujący bezbożny globalny świat, nie chcą Chrystusa. On im
przeszkadza, gdyż ludzie wierzący mogą skutecznie zniweczyć ich zamiary. Ci bogaci materialnie
ludzie, lecz ubodzy duchem, nie rozumieją, że tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność – wolność
od zła, które jest destrukcyjnym przeciwieństwem miłości.
W związku z powyższym rodzą się pytania o zakres kompetencji uzurpowanych sobie przez Sieć
Obywatelską Watchdog Polska, o podstawy prawne tego działania noszącego znamiona nękania, a
także ostatecznie o realne cele, które przyświecają żądaniom. Wydaje się rzeczą konieczną
ujawnienie przez wspomniane stowarzyszenie intencji w sytuacji, w której podejmowane działania
rażąco odbiegają od standardów demokratycznych, a przybierają postać próby totalitarnej inwigilacji.
Byłoby wyrazem zarówno dobrej woli, jak i transparentności ze strony organizacji, której pierwszym
celem statutowym ma być „upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich”, aby szczegółowo ujawniła swoje powiązania ze spokrewnionymi sobie organizacjami
globalistycznymi, które dokonują dzisiaj radykalnej zmiany praw obywatelskich na roszczenia. Nie
można wykluczyć w przyszłości, w przypadku braku informacji na ten temat, potrzeby indywidualnego
zwracania się do zarządu organizacji, przy wykorzystaniu adresów i danych kontaktowych zawartych
na stronie siecobywatelska.pl.
Każdy członek Rodziny Radia Maryja może zapytać osoby z zarządu Sieci Obywatelskiej, jakim
prawem chcecie skrzywdzić setki tysięcy Polaków, usiłując zniszczyć naszą katolicką Telewizję
Trwam, która utrzymywana jest z naszych dobrowolnych datków? Czy czynicie to na prośbę, a może
żądanie zagranicznych neomarksistowskich sponsorów? https://m.naszdziennik.pl/artykul/236709

Filipiny: oblaci zamienili habity na fartuchy ochronne i
pomagają w czasie epidemii

FOT. OMI PHILIPPINES OBLACI.PL 2020-04-20
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OO. Nix i Eduardo: „Zostań w domu” to dla nich duży znak zapytania [Ci ludzie nie mają domu, śpią na ulicy.
Naszym darczyńcom bardzo dziękuję za wyżywienie tych głodnych ludzi. Nasza misja będzie kontynuowana…
https://misyjne.pl/misja/filipiny-oblaci-zamienili-habity-na-fartuchy-ochronne-i-pomagaja-w-czasie-epidemii/
>>> Rwanda: najbiedniejsi nie stracą życia od koronawirusa, ale z głodu
>>> Belgia: śniadanie wielkanocne dla bezdomnych Polaków zorganizowane przez misjonarzy oblatów

Australia: wierni domagają się od Watykanu usunięcia
tęczowego biskupa https://www.fronda.pl/a/australiawiernidomagajasieodwatykanuusunieciateczowego
biskupa,161053.html

05.05.21, 10:44

W diecezji Parramatta na wschodzie Australii mają miejsce ciągłe protesty oraz apele do Watykanu o usunięcie
lokalnego biskupa, który otwarcie promuje homoseksualizm i związane z tym ruchy społeczne oraz ideologię
gender.
Spór toczy się pomiędzy wiernymi diecezji a jej biskupem Long Văn Nguyễn'em. Sprawa trafiła do Stolicy
Apostolskiej za sprawą petycji skierowanej przez wiernych, w której ci domagają się odwołania hierarchy.
Nadawcy petycji twierdzą, że trafiła już ona do Watykanu 27 kwietnia. 3 maja Stolica Apostolska
poinformowała, że dokument nie trafił jeszcze do adresata tj. do Kongregacji Nauki Wiary.
Spór spowodowanym jest jawnym wspieraniem przez biskupa ruchów społeczych związanych z
homoseksualizmem oraz ideologii gender. Biskup ponadto ma otwarcie angażowac się w walkę z takimi
zjawiskami jak "transfobia" czy "homofobia".
Napięcie pomiędzy biskupem i wiernymi nieustannie wzrasta od 2018 roku. Wtedy hierarcha wspólnie z
organizacją "tęczowych katolików" (Rainbow Catholics InterAgency for Ministry) zorganizował konferencję,
której tematem była "wiara, seksualność, tożsamość płciowa i status interseksualny" oraz "zakończenia
homofobii, bifobii, transofobii, napiętnowania interseksualności w naszym kościele i w naszych
społecznościach, w których występują dyskryminacja, wykluczenie i uprzedzenia".
Wierni wystosowali już kilka petycji przeciwko biskupowi.

Modlimy się teraz, aby Kongregacja Nauki Wiary pomogła nam
ocalić naszą diecezję, dzieci, seminarzystów, duchowieństwo
i wiernych przed pogwałceniem doktryny ze szkodą dla naszych
dusz i zastąpić tych dwóch przywódców tradycyjnym i szanującym
katechizm dobrym pasterzem – powiedziała Bernadette Ching,
organizatorka pierwszej petycji.
-

jkg/ncregister
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Działania organizacji Watchdog wobec Fundacji Lux Veritatis są
groźne dla wolności słowa w Polsce i wymagają aktywnych działań
najwyższych organów państwowych.
Pobierz list do prezydenta Andrzeja Dudy w obronie środowiska Radia
Maryja. Wydrukuj go, podpisz i wyślij.
Szczególnie skandaliczne są ostatnie działania wobec Fundacji Lux
Veritatis, a pośrednio Telewizji Trwam, które zostały bezpodstawnie
zaatakowane przez organizację Watchdog Polska. Kieruje ona kolejne
wnioski do sądu, mimo że udzielono jej informacji publicznej na temat
wydatkowania środków publicznych. To także od naszego zaangażowania
zależy, czy obronimy katolickie media w Polsce. Mogą Państwo
wydrukować więcej egzemplarzy i zachęcić rodzinę, znajomych do wzięcia
udziału w tej inicjatywie. [pobierz tutaj]
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[TYLKO U NAS] R. BĄKIEWICZ: WATCHDOG JAKO JEDNA Z
LEWICOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PRZYPISUJE SOBIE PRAWO DO TEGO, ŻEBY ZEPCHNĄĆ
NA MARGINES ORGANIZACJE O PROFILU KATOLICKIM
Fundusze George’a Soros’a, Fundusze Norweskie czy wiele innych kanałów zasilania ogromnymi środkami
finansowymi płyną szeroką rzeką do Polski, żeby zniszczyć katolicyzm, tradycję, cywilizację łacińską,
deprawować nasze dzieci. Dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny moment, abyśmy stanęli po stronie Fundacji
„Lux Veritatis”. Coraz więcej organizacji wyraża swoje poparcie dla Fundacji „Lux Veritatis”, która jest
nękana przez Stowarzyszenie Watchdog Polska. [czytaj więcej]. Organizacje, z którymi jestem związany, czyli
Marsz Niepodległości, Roty Marszu Niepodległości, Straż Narodowa identyfikują się i łączą w poparciu dla
Fundacji „Lux Veritatis”. Będziemy robili wszystko, co jest możliwe, żeby wesprzeć to wspaniałe dzieło.
Trzeba stwierdzić, że Watchdog jako jedna z lewicowych organizacji pozarządowych przypisuje sobie prawo
do tego, żeby zepchnąć na margines przestrzeni publicznej organizacje o profilu katolickim, konserwatywnym,
które bronią tradycji i kultury polskiej. Chodzi o to, aby Radio Maryja czy Telewizja Trwam, które mają
ogromny zasięg i wpływ na kształtowanie opinii publicznej, żeby nie mogły działać w sposób wolny i taki,
który pozwoli na docieranie do odbiorców. Dlatego podejmowane są działania, które wykorzystują kruczki
prawne do tego, aby marginalizować, zamykać usta”. Polska staje się areną wojny cywilizacyjnej. – Dzisiaj
mamy wojnę cywilizacyjną, która toczy się w Polsce. „Lux Veritatis” stoi po właściwej stronie, broni
najważniejszych wartości oraz organizacji, które je wyznają (…). Patrząc na to, co się dzieje, powinniśmy
zdecydowanie przygotować się do tej wojny w taki sposób, aby zdobyć narzędzia do kontrataku, dlatego że
przeciwnik staje się coraz bardziej agresywny i bezczelny. Będzie pozwalał sobie na to dalej, ponieważ istnieje
na to przyzwolenie w świecie – oznajmił prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
– Fundusze George’a Soros’a, Fundusze Norweskie czy wiele innych kanałów zasilania ogromnymi środkami
finansowymi, które dla nas są niewyobrażalne, płyną szeroką rzeką do Polski, żeby zniszczyć katolicyzm,
tradycję, cywilizację łacińską, deprawować nasze dzieci. Dzisiaj jest naprawdę bardzo ważny moment, abyśmy
stanęli po stronie Fundacji „Lux Veritatis”. Kościół katolicki stoi po stronie prawdy, więc zło za wszelką cenę
próbuje go zniszczyć. – Katolicyzm dający nam podstawy rozumowe do oceny rzeczywistości, wyznaczenia
kierunków postępowania stoi na drodze światu nihilistycznemu, który jest zatopiony w uciechach tego życia
(…). To jest to wezwanie szatana: „Nie będę służył”, który łamie i podważa wszystkie autorytety, w tym
autorytet ojca, nauczyciela, kapłana. Każdy autorytet ma zostać zniszczony (…). Przeciwnik wie o tym, że
Kościół stoi po stronie prawdy, którą przedstawia i jest w stanie jej bronić, przeciwstawiając się złu, które chce
zapanować na świecie – podsumował Robert Bąkiewicz. Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem Roberta
Bąkiewicza można odsłuchać [tutaj]. radiomaryja.pl

Co 15 dni znika jeden budynek chrześcijański we
Francji. Powstają kolejne meczety
Co dwa tygodnie poprzez rozbiórkę, przekształcenie, zniszczenie lub pożar znika jeden budynek chrześcijański
we Francji, a w tym samym czasie wznoszony jest kolejny meczet. Na problem ten zwraca uwagę Edouard de
Lamaze, przewodniczący paryskiego Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego. Jego apel pojawił się po tym, jak
15 kwietnia pożar zniszczył XVIwieczny kościół SaintPierre w RomillylaPuthenaye, w Normandii, w
północnej Francji. Został on uznany za przypadkowy, ale miał miejsce dokładnie dwa lata po pożarze, który
zdewastował katedrę NotreDame w Paryżu. To wydarzenie sprzed dwóch lat wskazało na głębszy problem w
społeczeństwie francuskim: poważne braki w systemie ochrony zabytków religijnych, w połączeniu z rosnącą
wrogością wobec religii. W wywiadzie dla agencji CNA Lamaze podkreślił, że oprócz tego, że co dwa tygodnie
znika jeden budynek sakralny – przez rozbiórkę, przekształcenie, zniszczenie przez pożar lub zawalenie – dwie
trzecie pożarów w budynkach sakralnych jest spowodowanych podpaleniem.
Co 15 dni wznoszony jest jeden meczet, a niszczony jeden budynek chrześcijański: Choć statystyki te
obejmują budynki należące do wszystkich grup wyznaniowych, to większość z nich dotyczy zabytków
katolickich, które nadal stanowią znaczną większość we Francji, gdzie jest około 45 tys. katolickich miejsc
kultu. Pomimo, że wciąż dominują zabytki katolickie, to co 15 dni we Francji wznoszony jest jeden meczet,
podczas gdy w tym samym tempie niszczony jest jeden budynek chrześcijański – powiedział Lamaze. Dodał, że
mniej więcej każdego dnia celem ataków są dwa zabytki chrześcijańskie. Dwie trzecie z tych incydentów
dotyczy kradzieży, a pozostała jedna trzecia – profanacji.
Ataków na kościoły jest coraz więcej: Według najnowszych danych francuskiej centralnej jednostki wywiadu
kryminalnego, tylko w 2018 roku w całym kraju odnotowano 877 ataków na katolickie miejsca kultu. Te liczby
wzrosły pięciokrotnie w ciągu zaledwie 10 lat – powiedział Lamaze, zauważając, że w 2008 r. zdewastowano
129 kościołów. Na początku lat 70. pisarz i dziennikarz Michel de Saint Pierre opublikował książkę
zatytułowaną Ėglises en ruine, Eglise en péril [„Kościoły w ruinie, Kościół zagrożony”], w której już wtedy bił na
alarm. Ale od tego czasu sytuacja pogorszyła się dziesięciokrotnie, a nawet stukrotnie . Obecnie 5.000
budynków katolickich jest potencjalnie zagrożonych zniknięciem – przypomina.
Budynki są w stanie rozkładu: Poza narażeniem rosnącą wrogością, obiekty te ulegają zniszczeniu z powodu
głębokich zaniedbań ze strony władz publicznych. Ten stan rzeczy można częściowo wytłumaczyć faktem, że
na mocy ustawy o rozdziale Kościoła od państwa z 1905 r. gminy stały się właścicielami obiektów sakralnych
we Francji. W wielu przypadkach nie były one w stanie pokryć kosztów utrzymania tych obiektów. Te budynki
nie były konserwowane od ponad wieku, nigdy nie były poddawane pracom restauratorskim ani środkom
ochrony przed kradzieżą czy pożarem – powiedział Lamaze. Wyjaśnił, że tylko 15 tys. obiektów katolickich jest
oficjalnie chronionych jako zabytki, podczas gdy pozostałe 30 tys. budynków jest praktycznie pozostawionych
w stanie rozkładu. Lamaze przekonuje, że innym znaczącym i znamiennym przykładem złego zarządzania tym
dziedzictwem jest opactwo SaintOuen, klejnot architektury gotyckiej należący do miasta Rouen w
Normandii. Ten kościół opactwa jest wyposażony w 'forêt' [charakterystyczny styl pokrycia dachu kościoła],
który jest nawet większy niż ten z NotreDame. To czyste cudo, a mimo to nie ma żadnego systemu
alarmowego – mówił. Dodał, że „pożary gwałtownie wzrastają również dlatego, że budynki są coraz bardziej
zniszczone, a to zaniedbanie przyciąga z kolei złodziejów obrazów, posągów czy złotych kielichów…”.
Kolejne pożary we francuskich katedrach: Chociaż francuskie katedry korzystają ze specjalnego statusu i są
własnością państwa, nie ominęła ich fala pożarów, które w ostatnich latach nawiedziły obiekty katolickie.
Pożar w NotreDame de Paris w 2019 r. poprzedził pożar katedry SaintAlain z Lavaur w Tarn na południu
Francji, a po nim w 2020 r. wybuchły pożary w katedrach w Rennes i Nantes. Obecny minister kultury dąży do
ustanowienia karty ochrony, ale sytuacja jest niezwykle poważna i niestety nie widzę, aby rosła prawdziwa
świadomość, ani poczucie odpowiedzialności w obliczu tego kluczowego wyzwania dla naszego dziedzictwa
narodowego – powiedział Lamaze. Zwrócił uwagę, że obok aspektu religijnego zagrożona jest francuska
kultura „ponieważ te klejnoty sztuki i architektury są integralną częścią ducha i wielkości Francji”. I jeśli nadal
będziemy postępować w ten sposób, pewnego dnia nasze dziedzictwo zostanie całkowicie zniszczone. Stracimy
wszystko”. https://stacja7.pl/zeswiata/co15dniznikajedenbudynekchrzescijanskiwefrancjipowstajakolejnemeczety/

Niezwykłe wydarzenie w Maroku! Na świat przyszły
dziewięcioraczki

Pięć dziewczynek
i czterech chłopców
przyszło na świat
4 maja.
Ich mamą jest 25-letnia Halimy Cisse, pochodząca z Mali. Tak mnoga ciąża
zdarza się niezwykle rzadko. Według badań USG kobieta miała urodzić
siedmioro dzieci, ale lekarze przeoczyli dwoje z nich. Wszystkie przyszły na
świat poprzez cięcie cesarskie. „Noworodki, pięć dziewczynek i czterech
chłopców, oraz matka mają się dobrze” – zakomunikowała minister zdrowia
Mali, Fanta Siby. Lekarze martwili się staniem zdrowia kobiety oraz
szansami na przeżycie dzieci. Cisse wymagała specjalistycznej opieki
medycznej, dlatego władze Manili poleciały z nią do Maroka, gdzie urodziła.
Tak mnoga ciąża zdarza się niezwykle rzadko i niesie ryzyko wielu
powikłań, które powodują, że nie wszystkie dzieci dożywają rozwiązania.
https://stacja7.pl/zeswiata/niezwyklewydarzeniewmarokunaswiatprzyszlydziewiecioraczki/

400 korporacji lobbuje w USA na rzecz ideologii LGBT
W amerykańskim senacie procedowana jest Ustawa o równości, realizująca postulaty LGBT oraz gender i
praktycznie znosząca wolność religijną. Powstała Koalicja Biznesu na rzecz Ustawy o Równości. Wśród
popierających wielkie korporacje, Walt Disney czy też Pfizer. Catholic News Agency informuje o dołączeniu
dziesiątek firm do Koalicji Biznesu na rzecz Ustawy o Równości (Business Coalition for the Equality Act).
Oprócz oczywistych „koalicjantów”, takich jak Facebook, Apple, IKEA czy Google, na liście popierających
„prawo LGBT” znajdują się legendarna wytwórnia filmów animowanych dla dzieci Walt Disney oraz koncern
farmaceutyczny Pfizer. Tzw. Ustawa o równości została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów i trafiła do
Senatu. Zakłada ona wdrożenie postulatów ruchu LGBT i gender zakazujących mówienia prawdy na temat
naturalnej orientacji seksualnej oraz niezmienności płci biologicznej. Ponadto, jak zwrócił uwagę amerykański
episkopat, ustawa uderza w wolność religijną, ponieważ nauczanie Pisma Świętego i Tradycji katolickiej
byłoby również uznane jako akty dyskryminacji. W kolizję z prawem wchodziłyby również osoby pragnące
zachować integralność swoich poglądów w działalności biznesowej (już obecnie w stanach, w których
obowiązuje lokalne prawodawstwo idące po myśli ruchu LGBT, zdarzały się kuriozalne sytuacje, takie jak
stawianie przed sądem cukiernika, który nie chciał przyrządzić tortu na wesele pary homoseksualnej). Tzw.
orientacja seksualna i tożsamość płciowa byłyby chronione, podobnie jak dziś rasa. W naturalnej konsekwencji
wprowadzonego prawa wyrażanie sprzeciwu wobec dalszego propagowania LGBT i gender byłoby karalne na
mocy prawa i napiętnowane, tak jak dziś napiętnuje się – faktyczny bądź ideologicznie wyolbrzymiony –
rasizm. Na stronie internetowej lobby LGBT Human Rights Campaign znajduje się lista podmiotów oficjalnie
popierających Ustawę o równości. Oto niektóre z nich w porządku alfabetycznym:

Adobe, Amazon, American Airlines, Apple, Bloomberg, BNP Paribas, BP, Bridgestone, Coca
Cola, Converse, Danone, Deutsche Bank, eBay, Ericsson, Facebook, General Motors,
Goldman Sachs, Google, Hilton, Honda, HP, IBM, IKEA, Intel, Jacobs, Johnson & Johnson, Levi
Strauss, MasterCard, Microsoft, Nestlé, Netflix, Nike, Nordstrom, PayPal, Pepsi, Pfizer, Philip
Morris, Shutterstock, Siemens, Sony, Spotify, Starbucks, Tesla, Toyota, TripAdvisor, Twitter,
Uber, Visa, Walt Disney, Warner Music Group, Whirpool.
Obecnie 416 firm zadeklarowało wsparcie dla „prawa LGBT”. Wszystkie te firmy generują łączny przychód w
kwocie 6,8 biliona dolarów rocznie i zatrudniają ponad 14 milionów pracowników. Od roku 2019 poparcie
dużego biznesu dla Ustawy o równości zwiększyło się dwukrotnie. https://www.magnapolonia.org/ponad-400-korporacjilobbuje-w-usa-na-rzecz-ideologii-lgbt/

Klęska cywilizacyjna w Chorwacji. Homoseksualiści
mogą starać się o adopcję dzieci
#Chorwacja #genderyzm #homoseksualizm #ideologia #ideologia gender #LGBT

Homoseksualne pary świętują w Chorwacji. Chorwacja, chociaż wprowadziła do konstytucji
zapis, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, przyznała także parom jednopłciowym
liczne przywileje, zrównując je de facto z małżeństwami. Interpretując orzeczenie, aktywista
zaznaczył, iż de facto „sąd orzekł, że wszyscy geje i lesbijki, jeśli są w trwałych związkach,
mogą zostać rodzicami adopcyjnymi.” Martinović wezwał sodomitów do wszczynania
procesów w sprawie in vitro i staranie się o adopcję dzieci. Jednocześnie zaznaczył, że od ub.
roku bardzo zmieniło się nastawienie władzy, która zaoferowała środowisku
homoseksualnemu duże wsparcie.
„Ten werdykt otwiera drzwi wszystkim parom gejów i lesbijek w Republice Chorwacji, które
chcą zostać rodzicami adopcyjnymi i gwarantuje, że nie mogą być dyskryminowani ze względu
na ich orientację seksualną. Prawo dziecka do możliwie najlepszych rodziców adopcyjnych
pozostaje priorytetem, a orzeczenie to nie oznacza automatycznie, że pary gejów i lesbijek
stają się rodzicami adopcyjnymi, ale partnerzy życiowi mogą teraz bez obaw skontaktować się
z ośrodkiem pomocy społecznej i złożyć wniosek o ocenę w celu adopcji” – napisano w
oświadczeniu.
Ponadto przepisy chorwackie zakazują wszelkiej dyskryminacji ze względu na „orientację
seksualną,” „tożsamość płciową i ekspresję płciową.” Według zaś sponsorowanej przez KE
organizacji ILGAEurope, Chorwacja ma najbardziej zaawansowane „prawa LGBT” w świecie
słowiańskim. https://pch24.pl/kleskacywilizacyjnawchorwacjihomoseksualiscimoga
staracsieoadopcjedzieci/

Grzegorz Braun: zrzekliśmy się suwerenności za
fikcyjną wizję ozłocenia Polaków
#Fundusz Odbudowy #grzegorz braun #konfederacja #suwerenność #Unia Europejska

(fot. YouTube / wRealu24)

Suwerenność podatkowa, finansowa, to jedna z dwóch prerogatyw, bez których państwowość
przestaje istnieć. Staje się iluzoryczna. Skoro decydujemy się na to, aby na naszym terytorium
jakiś inny władca pobierał podatek, no to już jest równia pochyła na którą Polska już nie raz
wstępowała (…) Prezydent, Premier, ich służby, Sejm – nie mają prawa wyrzekać się tego, co
do nich nie należy. Są jedynie czasowymi depozytariuszami znamion władzy i nie mogą nimi
rozporządzać w sposób dowolny... Zwrócił uwagę, że ustawa została zatwierdzona w sposób
nielegalny, gdyż akty podmiotów zagranicznych można uchwalić tylko większością 2/3 głosów.
Stwierdził, że suwerenność podatkowa, finansowa to „jedna z II prerogatyw, bez których
państwowość przestaje istnieć. Staje się iluzoryczna”. W całej tej sprawie mamy do czynienia z
kłamstwem na trzech poziomach; na poziomie procedury, w sferze prawnoustrojowej, a
także w wymiarze finansowym. – Władza liczy, że Państwo nie potraficie liczyć – sugerował. –
Że jest tak, jak u ludów prymitywnych jest: jeden, dwa, pięć, a dalej tylko „wielkie mnóstwo”.
No i właśnie to „wielkie mnóstwo”, te miliardy z Unii i gruszki na wierzbie sprawiają, że każdy
normalny człowiek, który ze swoich pieniędzy ogląda tylko te resztki, które są po zakulisowym
odciągnięciu ZUSu i innych podatków ulega temu wrażeniu. Nawet ci co bardziej racjonalni
Polacy stwierdzają, że nie można się nie schylić po te pieniądze – komentował poseł. – Kiedy
policzymy, to i tak zobaczymy, że wizja obsypania Polaków pieniędzmi jest fikcją. Po pierwsze
są to pieniądze, które mogą być wydane jedynie na projekty zatwierdzone przez UE, Za taką
kwotę Polacy dają sobie wmówić przez telewizor z trybuny sejmowej i konferencje prasowe
zdradzieckich eurokratów (…), że warto zrezygnować z suwerenności – podkreślił poseł
Konfederacji. https://pch24.pl/grzegorzbraunzrzeklismysiesuwerennoscizafikcyjnawizjeozloceniapolakow/

Zdewastowano pomnik księdza Popiełuszki na
Greenpoincie w Nowym Jorku Udostępnij na Twitterze

Greenpoint / Polska Agencja Prasowa / toby de silva Alamy Stock Photo

Na głowę wyrzeźbionej Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki
założono czarny worek, z którego wysypały się śmieci.
"Akt dewastacji pomnika księdza Popiełuszki na Greenpoincie trafił dziś na
pierwsze strony gazet w kilku lokalnych mediach" .
Wydział ds. przestępstw z nienawiści nowojorskiej policji poinformował
na Twitterze, że prowadzi "intensywne śledztwo w sprawie wandalizmu pomnika
Jerzego Popiełuszki, polskiego księdza zamordowanego w 1984 roku za działalność
w Solidarności". "Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma to dla lokalnej Polonii" 
napisano.
Za wszczęcie dochodzenia w sprawie "tego przykrego aktu wandalizmu"
podziękował konsul Kubicki.
"Pomnik Popiełuszki na Greenpoincie jest ważnym punktem orientacyjnym dla
polskiej społeczności w Nowym Jorku, mieście stojącym na straży tolerancji i
wolności. Ks. Popiełuszko walczył o te wartości przez całe swoje życie"  napisał na
Twitterze dyplomata. https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8157252,dewastacjapomnikksiedzapopieluszkigreenpoint.html

REPORTAŻ: X REKOLEKCJE PODHALAŃSKIE: BÓG,
HONOR, OJCZYZNA VIDEO: https://youtu.be/whmi2AIf4jU AUDIO:
PORADY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA: BÓG, HONOR,
OJCZYZNA – CZY TO JEST DZISIAJ ATRAKCYJNY
PROGRAM WYCHOWANIA DLA POLSKIEJ RODZINY
Poseł Erwin Rabarijoely: https://youtu.be/0k2ImAJKmew
PKF nr 38 1992 r. HD: https://youtu.be/880JTusrU8I
Polska: https://youtu.be/0fGegxrt4Io https://youtu.be/Pchl39oYcG0 https://youtu.be/RkcLb1AgV4
Jan Pospieszalski: https://youtu.be/HNI5E9wS0Us
Janusz KorwinMikke, Krzysztof Bosak: https://youtu.be/gw71hzkhUdI
„Niezależni Ostródzianie”: https://youtu.be/jSFCOue7KGE
Bóg Honor Ojczyzna: https://youtu.be/5ma9B5ff0SM
BĄKIEWICZ, LEWANDOWSKI: https://youtu.be/rGBo9ieSF4
To nie były czcze słowa: https://youtu.be/Ej1GwxhEPck
Aktywistka zakłócała modlitwę: https://youtu.be/WiMfmDWz1k

Jak
długo Jezus jest obecny w Eucharystii po Komunii?
Zastanawiał się nad tym już św. Filip Neri na kilka lat przed ukazaniem
się pierwszego oficjalnego Katechizmu Kościoła Katolickiego. A jaka jest
odpowiedź na to pytanie?

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte jest prawdziwie,
rzeczywiście substancjalnie Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, z duszą i Bóstwem, a zatem w całym
Chrystusie” (KKK 1374) ). Ale jak długo Jezus jest obecny w Eucharystii po Komunii?
>>> Jeden sakrament, ale kilka nazw. Dlaczego tak jest?

Nauczanie św. Filipa Neri
Pewnego dnia, kiedy św. Filip Neri odprawiał mszę świętą, jeden z wiernych od razu po przyjęciu Komunii świętej
opuścił świątynię, bez żadnego aktu adoracji lub wdzięczności.
>>> Komisja liturgiczna Episkopatu: komunia na rękę nie jest profanacją
Mężczyzna ten wydawał się nie mieć w sobie szacunku do Boga. Św. Filip postanowił wykorzystać ten przykład do
nauczania o znaczeniu adoracji Eucharystii. Natychmiast zdecydował, by dwaj ministranci wzięli świece i poszli
za tym mężczyzną.

WIKIPEDIA

Zdezorientowany wierny natychmiast wrócił do kościoła i zapytał św. Filipa, dlaczego wysłał do niego ministrantów.

„Musisz oddać należny hołd Panu, którego nosisz ze sobą. Ponieważ Go nie uwielbiałeś, postanowiłem wysłać za
tobą dwóch ministrantów, aby zrobili to za ciebie”.

Nauczanie Katechizmu
Według katechizmu „eucharystyczna obecność Chrystusa rozpoczyna się w chwili konsekracji i trwa tak długo, jak
długo istnieją postacie eucharystyczne” (KPK 1377).
>>> Michał Jóźwiak: Komunia święta na wynos, czyli o profanacjach w USA [KOMENTARZ]

Oznacza to, że eucharystyczne postacie chleba mają pozostać w
ciele przez około 15 minut po jego otrzymaniu. To czas oparty na
biologii. Według nauki proces ten nie trwa długo, dlatego wielu
kapłanów uważa, że po Komunii potrzeba około 15 minut refleksji.

FOT. CATHOPIC

Dlatego następnym razem, gdy przyjmiesz Komunię, nie
zapomnij o podziękowaniu!
Ciało Chrystusa jest w Tobie przez kilka minut, ale obecność
Boga w Twoim sercu jest głęboka i trwa znacznie dłużej.
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/jak-dlugo-jezus-jest-obecny-w-eucharystii-po-komunii/

Królowa Dusz Czyśćcowych w Heede  NIEMCY
https://misyjne.pl/przerwaartykul/wsciekloscpieklaprzeistoczysiewprzemocispowodujeogromnezniszczeniatresc
objawienmatkibozejwheede/

Królowa Wszechświata” i „Królowa dusz czyśćcowych” Wieś Heede leży w Niemczech na granicy z Holandią na byłych terenach misyjnych Arcybiskupa Klemensa
Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego . . Heede należy doj gminy Dörpen, 15 km. od Papenburga -Heede ma 2 kościoły: p.w. Św. Piotra w Okowach (St. Petrus in
Ketten) wybudowany w r. 1464 oraz p.w. Najśw. Maryi Panny Królowej Wszechświata (Maria, Regina Universorum) konsekrowany 22 sierpnia 1977 r. Między
kościołami rozciąga się cmentarz, ulubione miejsce modlitwy i procesji.W Heede miały miejsce objawienia maryjne. czterem dziewczynek, wówczas w wieku 11-13
lat, Maryja ukazała się od 1 listopada 1937 r. do 3 listopada 1940 r. ponad 100 razy. e wzywała przede wszystkim do modlitwy, różańcowej. Chciała odbierać tu cześć
jako „Królowa Wszechświata” i „Królowa dusz czyśćcowych”.Od tamtej pory przybywają do Heede pielgrzymi, aby tu uczestniczyć we Mszy św. i modlitwie.
Ściągają tu nie tylko z całych Niemiec, ale też różnych krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki. Najczęściej przybywają tu własnymi samochodami. Liczne są także
grupy autokarowe, którym towarzyszą kapłani. Uczestniczą tu w Eucharystii i modlą się. Wielu ofiaruje swój przyjazd tutaj w określonej intencji: za bliskich chorych,
czy też w różnych własnych potrzebach. Zwłaszcza w niedziele można tu spotkać całe rodziny, które napawają się kojącym spokojem i ciszą tego miejsca modlitwy.
Często zdarza się tu słyszeć wyznania pielgrzymujących do Heede, że powracają do swoich domów prawdziwie umocnieni, pocieszeni w swoich strapieniach i z
przedziwnym, głębokim pokojem w sercu.

Objawienia zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kościół Katolicki. Komisja pod przewodnictwem biskupa Osnabrück potwierdziła nadprzyrodzony
charakter zjawisk, ogłaszając, że „istnieją niezaprzeczalne dowody co do powagi i autentyczności tych wydarzeń”.

Kirchstraße 7, 26892 Heede, Germany -

https://www.sanktpetrusheede.de/

https://www.facebook.com/objawienia/posts/918210848615690/
https://sanktuaria.maps24.eu/item/krolowawszechswiataikrolowaduszczysccowychwheede/

Więcej na stronie

https://kosciol.wiara.pl/doc/491340.HeedeKrolowaDuszCzysccowych

Irlandia Północna: najbardziej ekstremalny reżim
aborcyjny w Europie

(Fot. PCh24.pl)

Organizacje pro-life na Wyspach Brytyjskich planują zaskarżyć przepisy o pełnym
finansowaniu aborcji przez państwo na terenie Irlandii Północnej. Zespół prawników
przygotowuje się do sądowej batalii przeciw decyzji Londynu, który wyposażył
sekretarza stanu ds. Irlandii Północnej w uprawnienia, oznaczające na tym terenie
ekspansję kultury śmierci na olbrzymią skalę. Stowarzyszenie Ochrony Dzieci
Nienarodzonych (SPUC) oraz Centrum Bioetycznej Reformy Irlandii Północnej (CBR
NI) powołały zespół prawników, w celu stoczenia „batalii, która jest kluczowa dla
kontynuacji ruchu obrony życia” w tej części świata. Londyn uprawomocnił sekretarza
stanu ds. Irlandii Północnej Brandona Lewisa w zakresie podejmowania
proaborcyjnych decyzji na niebotyczną skalę. Jest to szeroko zakrojona kampania,
która obejmuje stosowne kroki w dziedzinie służby zdrowia, w wymiarze
sprawiedliwości czy edukacji. O sprzeciw wobec tego procesu obrońcy życia apelują
do „mężczyzn i kobiet ze wszystkich środowisk politycznych, wyznań i tradycji, którzy
uważają prawo do życia za podstawowe prawo człowieka”. Liam Gibson ze
Stowarzyszenia Ochrony Dzieci Nienarodzonych nazywa ten krok „haniebnym
przejęciem władzy” przez Westminster i mówi o „niekonstytucyjnych przepisach, które
dają sekretarzowi stanu uprawnienia do promowania aborcji w dowolny sposób, jaki
uzna on za stosowny”. Jak stwierdza działacz, „może on prowadzić kampanie, aby
zmienić opinię publiczną i zmniejszyć piętno negatywnej oceny aborcji. Może nawet
postawić znaki drogowe, aby kierować ludzi do ośrodków aborcyjnych”. Możliwa też
będzie, na wzór Anglii i Walii, obowiązkowa edukacja seksualna we wszystkich
szkołach, a ponadto legalizacja aborcji dla nieletnich dziewcząt bez wiedzy ich
rodziców. Obrońca życia akcentuje kwestię instrumentalnego traktowania sprawy
aborcji, w kontekście celowej polityki Londynu, którego ruch „śmiertelnie podważa
decentralizację”. John Deighan, zastępca dyrektora generalnego Stowarzyszenia
Ochrony Dzieci Nienarodzonych (SPUC), powiedział, że doświadczamy obecnie
„najtrudniejszych czasów, z jakimi kiedykolwiek spotkał się ruch pro-life w Irlandii
Północnej. Londyn próbuje narzucić niechętnej populacji najbardziej ekstremalny
reżim aborcyjny w Europie”. Podstawą zaskarżenia będzie stwierdzenie, że przepisy,
w które Londyn wyposażył sekretarza stanu ds. Irlandii Północnej są prawnie poza
jego kompetencjami. Obecnie prowadzona jest społeczna zbiórka ponad 100 tys.
funtów na pokrycie kosztów sądowych tej bezprecedensowej sprawy. https://pch24.pl/irlandiapolnocna-najbardziej-ekstremalny-rezim-aborcyjny-w-europie/

Spalony samochód i jawny SATANIZM! Prof. Ryba
o nienawiści do katolików || Jaka jest prawda?
https://pch24.tv/spalony-samochod-i-jawny-satanizm-prof-ryba-o-nienawisci-do-katolikow-jaka-jest-prawda/

Czy zostaniemy OSKARŻENI o wierność? ||
Kultura tak!
https://pch24.tv/czy-zostaniemy-oskarzeni-o-wiernosc-kultura-tak/

Polacy NIE POTRZEBUJĄ Polski? MOCNA
rozmowa z Rowińskim! || Jaka jest prawda?
https://pch24.tv/polacy-nie-potrzebuja-polski-mocna-rozmowa-z-rowinskim-jaka-jest-prawda/

Pieniądze z UE? Ten dług niszczy nasz kraj! || Jaka
jest prawda?
https://pch24.tv/pieniadze-z-ue-ten-dlug-niszczy-nasz-kraj-jaka-jest-prawda/

Samorządy finansują lewackie projekty! Nie
pozwólmy na to! || Jaka jest prawda?
https://pch24.tv/samorzady-finansuja-lewackie-projekty-nie-pozwolmy-na-to-jaka-jest-prawda/

Nadchodzi totalna kontrola! Będą nas wyszczepiać
pod przymusem?
https://pch24.tv/nadchodzi-totalna-kontrola-beda-nas-wyszczepiac-pod-przymusem/

GADOWSKI o paszportach covidowych! Staniemy
się niewolnikami? || Prawy Prosty
https://pch24.tv/gadowski-o-paszportach-covidowych-staniemy-sie-niewolnikami-prawy-prosty/

Każą im milczeć?

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

Rumuński
film
komunistycznych obozach

o
Mało znany film

biograficzny oparty o wspomnienia siostrzenicy Iuliu Maniu, Nicole Valéry Grossu –
aktywistki politycznej, która stwierdziła że nie była nigdy bliżej Boga niż w komunistycznym
więzieniu.
Mocne
kino,
przetłumaczone
przeze
mnie
na
język
polski.
https://youtu.be/MDhCrfT388o

Przejmujące filmy o obozach koncentracyjnych
https://naekranie.pl/artykuly/przejmujacefilmyoobozachkoncentracyjnych
Ostatni etap (1947): https://youtu.be/exQqyGvrdn8
Pasażerka (1963): https://youtu.be/cdsdBIQhS1U
Krajobraz po bitwie (1970): https://youtu.be/VRKG03HvaEI
Kornblumenblau (1989): https://youtu.be/g_ZkMF6F_64
Lista Schindlera (1993): https://youtu.be/MvDB_mNXaAI

Rząd chce odkupić szczepionki, których nie chcą inni w
obawie przed ich skutkami ubocznymi.

https://wolnemedia.net/premierchceodkupicszczepionkiktorychniechcedania/

Jesteś tutaj:Strona główna/Informacje/Polska/[TYLKO U NAS] Dr J. Bukowski: Próba ponownego gloryfikowania sowieckich ...

fot. TV Trwam

[TYLKO U NAS] DR J. BUKOWSKI: PRÓBA
PONOWNEGO GLORYFIKOWANIA SOWIECKICH
CZASÓW I ZAKAZ ZRÓWNYWANIA DWÓCH
ZBRODNICZYCH TOTALITARYZMÓW IDZIE W
KIERUNKU WYBIELANIA WSZYSTKIEGO TEGO, CO
ROBIŁ TOWARZYSZ STALIN I JEGO PODWŁADNI
Co jakiś czas Kreml wysyła wyraźny sygnał, który można streścić w
słynnych słowach Władimira Putina sprzed kilku lat, że największym
nieszczęściem geopolitycznym XXI wieku był rozpad ZSRR. Próba
ponownego gloryfikowania sowieckich czasów i zakaz zrównywania dwóch
zbrodniczych totalitaryzmów, tzn. nazistowskiego i komunistycznego idzie
właśnie w tym kierunku. W kierunku wybielania wszystkiego tego, co robił
towarzysz Stalin i jego podwładni, a wcześniej towarzysz Lenin, w kierunku
wskazania, że za całe zło II wojny światowej są odpowiedzialni tylko i
wyłącznie Niemcy, a nawet i trochę Polacy, bo gdyby była inna polityka
zagraniczna Polski (takie głosy też padały ze strony rosyjskiej), to do II
wojny światowej by nie doszło. Muszę powiedzieć, obiektywnie, że jestem
pełen uznania dla konsekwencji władz rosyjskich w kontynuowaniu
sowieckiego sposobu myślenia. Mimo, że Federacja Rosyjska co pewien
czas chce odciąć się od dawnych czasów, chce podkreślać, że jest
państwem demokratycznym, szanującym prawa człowieka, to krótko trwają
okresy takich deklaracji. Potem następuje powrót do zgodnej z sowiecką
racją stanu koncepcji, wedle której wszyscy wokół byli źli, a tylko ZSRR był
dobry i prześladowany i chciał jak najlepiej nie tylko dla siebie, ale także dla
całej Europy i dla całego świata. – Trudno przewidzieć, jak się ta sprawa
ostatecznie skończy w Dumie. Wiadomo, że Duma Państwowa Federacji
Rosyjskiej to przedłużenie Kremla, czyli tego, co wymyśli Władimir Putin ze
swoimi najbliższymi współpracownikami. W związku z tym to, co on nakaże,
będzie przegłosowane i wcielone w życie. Tym większa jest rola
niezależnych historyków niezalenych, aby przypominać o prawdzie.
Możemy spodziewać się różnych konsekwencji w stosunku do osób, które
nie będą przestrzegały postanowień. Cały czas jest to próba wykazania, że
Armia Czerwona to była armia niosąca wolność wszystkim narodom, przez
terytoria
krajów,
przez
które
przechodziła.
My
zawsze
wiedzieliśmy,
że
wcale
tak
nie
było.
Całą rozmowę z dr. Jerzym Bukowskim można odsłuchać [tutaj] .

Krew i kamień. Rocznica śmierci Stanisława Pyjasa
07.05.1977 w bramie kamienicy przy Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono
ciało pobitego studenta polonistyki Stanisława Pyjasa. Jego śmierć mocno
wstrząsnęła krakowskimi studentami. Władza komunistyczna bezskutecznie
próbowała ukryć prawdę o tym wydarzeniu.

Stanisław Pyjas urodził się 04.08.1953 w Gilowicach na Żywiecczyźnie. Maturę zdał w 1972. Ukończył
liceum z wyróżnieniem. Miał talent pisarski i ogromne pragnienie wyrażania własnych przekonań. (…)
Jego nagła i tragiczna śmierć mocno wstrząsnęła krakowskimi studentami… Władza komunistyczna
chciała ukryć prawdę o tym wydarzeniu. Nie udało się. Przyjaciele Staszka nie tylko poruszyli cały
Kraków, by zakomunikować, kto naprawdę stoi za morderstwem, ale też podróżnym na dworcu
kolejowym rozdawali ulotki z informacją o śmierci kolegi i mszy żałobnej, która miała się odbyć 15.05
u Dominikanów w Krakowie. Wieszali plakaty, rozdawali ulotki. Wieczorem 14 maja zorganizowali
modlitwę w miejscu, gdzie znaleziono Pyjasa. Niespodziewanie dołączyli do nich inni, hucznie
świętujący na ulicach Krakowa studenci – trwające wówczas juwenalia przeszły do historii pod nazwą
„czarnych”. Msza żałobna była formą wsparcia, ale też manifestacją odwagi i wiary w zwycięstwo
dobra nad złem. Niektórzy studenci nie spali od kilku nocy, cały czas drukowali ulotki, szyli kiry i flagi.
Msza w intencji zmarłego przyjaciela odbyła się w majowy niedzielny poranek. Potrzeba nam w tej

chwili jedności wokół Chrystusa i Jego Ofiary. Jedności braterstwa, jedności narodu. Dlatego łączcie
się, zamknijcie krąg. Podejdźcie trochę bliżej. Nie bójcie się. To jest dom Ojca. Stwórzcie taki żywy
mur wokół ołtarza. Mur jedności, bo o pogłębienie jedności będziemy teraz prosić.
Modlitwa na Nowej Hucie - Ci, którzy byli w bazylice, nie wiedzieli jeszcze, że na zewnątrz stoi prawie
ośmiotysięczny tłum studentów. Krąg się zacieśniał i łączył duchowo z inną wspólnotą, która o tej
porze modliła się w Nowej Hucie – tam było 100 000wiernych. Gromadzili się przy kościele, którego
budowa odbywała się wbrew zakazom władzy państwowej. Wielu pomagało, organizowali się nosili
kamienie, cegły, pomagali murarzom. Konsekracji tamtego kościoła dokonał kardynał Karol Wojtyła.
Słowa duszpasterzy dodały ogromnej siły młodym ludziom, którzy po zakończeniu mszy świętej wyszli
z kościoła, uformowali pochód i nie zwracając uwagi na ORMO, przeszli przez Rynek na Szewską 7,
niosąc w rękach czarne flagi. W pochodzie szła studentka filologii polskiej Danuta Sotwin. Do tamtych
wydarzeń dodaje tylko krótki komentarz: Były liczne pogróżki, telefony: „Zginiesz”, „Wykończymy

cię”… To były takie „serdeczne” życzenia, które nie doszły do skutku. Udało się jakoś. A msza święta?
Głównym twórcą był Chrystus, my tylko odtwarzaliśmy ten nastrój krwi przelanej za wolność, Staszka
świętej pamięci. https://stacja7.pl/kultura/krewikamien/

W Egipcie odkryto najstarszy klasztor chrześcijański
na świecie

(fot. Pixabay)

W Egipcie odkryto najstarszy klasztor chrześcijański na świecie z IV w. Znalezisko zmienia całkowicie
postrzeganie rozwoju wczesnego chrześcijaństwa. Jest dowodem na to, że rozbudowana społeczność
klasztorna funkcjonowała na obrzeżach Imperium Rzymskiego. Odnaleziony kompleks klasztorny
składa się z pozostałości trzech kościołów, refektarza oraz cel, w których mieszkali mnisi. Badania
zmieniają spojrzenie na życie monastyczne w tamtych czasach. Do tej pory wydawało nam się, że w
każdy klasztor zamieszkiwała tylko jedna wspólnota. Monastyr złożony jest z sześciu oddzielnych
pustelni, które funkcjonowały razem, ale niezależnie od siebie. Każda z nich tworzyła mały klasztor,
ale mnisi z różnych wspólnot spotykali się ze sobą. W jednej z tych pustelni znaleziono 19 pokoi. Stan
zachowania tych budowli skonstruowanych z bazaltu, wykutych w skale, czy też wykonanych z
glinianych cegieł, jest wyjątkowy. Na ścianach znajdują się inskrypcje i malowidła związane z kulturą
koptyjską. Dormitoria są zachowane aż po dach i to jest niesamowite, kiedy się pomyśli, że pochodzą
one sprzed tylu wieków. Dotarły do nas w nienaruszonym stanie dzięki pustynnemu piaskowi i braku
wilgoci w tym rejonie. Znaleźliśmy nawet naczynia do gotowania w miejscach, w których zostawili je
mnisi – https://pch24.pl/wegipcieodkrytonajstarszyklasztorchrzescijanskinaswiecie/

„Via Dolorosa” 9 maja 2021 w TVP Polonia o godz. 1250, po Regina
Coeli z Watykanu. Chcesz otrzymać na własność „Via Dolorosa – Droga
zbawienia”? Kliknij TUTAJ i wesprzyj promocję filmu

STRONA GŁÓWNA / PRZERWA / NIEZWYKŁE ZDJĘCIE MATKI I SYNA. OBOJE WYBRALI SŁUŻBĘ BOGU

FOT. TWITTER.COM/SACHINETTIYIL

TWITTER.COM/SZ 2021-05-06

Niezwykłe zdjęcie matki i syna. Oboje wybrali służbę Bogu. Zdjęcie przedstawia
matkę w objęciach swego syna – kapłana. Kobieta została wdową. Mając syna,
który obrał drogę powołania kapłańskiego, również postanowiła poświęcić życie
Bogu. Złożyła śluby zakonne i wstąpiła do instytutu życia konsekrowanego. Oboje
należą do tej samej kongregacji zakonnej.
121 kids received the first communion in Bakhdeda (Qaraqosh), Nineveh – Iraq
https://twitter.com/Qashakaram/status/1390755994800635906/photo/1

To nagranie podbija internet. Tak należy okazywać
szacunek do polskiej flagi!

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać młodego, który
zauważył, że polska flaga narodowa spadła i leży na ulicy. Co robi młody? To trzeba
zobaczyć! Podszedł do flagi, a następnie otrzepał ją z wody, złożył i ułożył na parapecie
budynku przygniatając kamykami, żeby zabezpieczyć przed podmuchami wiatru. Kiedy
upewnił się, że flaga jest bezpieczna – odszedł. https://twitter.com/i/status/1390597388532912132

To koniecznie pokaż młodzieży jako przykład:
https://www.fronda.pl/a/tonagraniepodbijainternettaknalezyokazywacszacunekdopolskiejflagi,161199.html

Na marginesie
Wyprawy
Kijowskiej 1920.
Ludobójstwo, którego ofiarą
padli Polacy z Wołynia i
Małopolski Wschodniej w latach
1943 – 1944, zepchnęło w cień
wydarzenia, które rozegrały się
na Wołyniu, Podolu i Ziemi
Kijowskiej ćwierć wieku
wcześniej. Niewiele też osób
sięga dziś po wspomnienia Zofii
Kossak-Szczuckiej, będące jej
debiutem literackim, czego
należy żałować.
https://www.magnapolonia.org/na-marginesiewyprawy-kijowskiej-1920/

Ekumeniczne rekolekcje dla małżeństw i rodzin mieszanych wyznaniowo
https://www.facebook.com/EkumeniczneRekolekcje
Archidiecezja Łódzka
#abpRyś #EkumeniczneRekolekcjedlaMałżeństw #RekolekcjeEkuemniczne
Transmisja Ekumenicznych rekolekcji dla małżeństw mieszanych wyznaniowo, które w dniach 8-9 maja
odbywają się w Łodzi.

8 maja br., godz. 18.00 rzymskokatolicka
bazylika archikatedralna pw. św. Stanisława
Kostki w Łodzi – Msza święta • kazanie bp
Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP •
rozważanie po mszy: ks. Peter Syfried Wspólnota Chemin Neuf w Łódź
9 maja br., godz. 16.30 kościół ewangelickoaugsburski św. Mateusza w Łodzi Nabożeństwo Spowiednio-Komunijne •
kazanie abp Grzegorz Ryś - metropolita
łódzki Kościoła Rzymskokatolickiego •
rozważanie przed nabożeństwem: ks. Michał
Makula - proboszcz Parafii EwangelickoAugsburskiej św. Mateusza w Łodzi
https://www.youtube.com/watch?v=b2wHYorv3IY
https://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/malzenstwa-ekumeniczne-akoscielny-grajdolek-rozmowa-z-andrzejem-weigle-nt-pierwszych-w-polscerekolekcji-dla-malzenstw-wyznaniowo-mieszanych/

Ruch Czystych Serc

Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc? W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy
przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia; potem dokładnie wypełnij
poniższy formularz.
Kto może przystąpić? Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać
czystą miłością. Każdy, kto będzie podejmował starania, aby wypełniać zobowiązania zawarte w Modlitwie zawierzenia
(od wieku nastoletniego wzwyż; osoby nie żyjące w związkach małżeńskich). Aby przystąpić do RCS, nie ma obowiązku
uczęszczania na spotkania formacyjne.
Prosimy o podawanie swojego własnego, stałego adresu domowego (nie instytucji, akademików itp.). Nie ponosimy
odpowiedzialności za błędne podanie nazwiska, które znajdzie się na błogosławieństwie oraz niedoręczenie przesyłki
przez Pocztę przy braku dokładnego, poprawnego adresu. Prosimy nie wypełniać formularza kilkakrotnie. Po wypełnieniu
formularza otrzymasz pocztą pakiet RCSiaka ze specjalnym błogosławieństwem i materiałami formacyjnymi oraz
zostaniesz wpisana/y do Księgi Czystych Serc. Wysyłka pakietów odbywa się raz na 1-2 miesiące, z przerwą na wakacje.
Pakiet RCS jest wysyłany nieodpłatnie. Można jednak złożyć dobrowolną ofiarę (na konto umieszczone w poniższym
linku prenumeraty) na wsparcie działań ewangelizacyjnych RCS. Wpłacając na to samo konto można także zamówić
prenumeratę “Miłujcie się!” – pisma formacyjnego członków RCS, jeśli nie masz możliwości kupienia go w Twojej
okolicy (w parafii, księgarni katolickiej). Pamiętaj, by to pismo regularnie gościło w Twoim domu! Więcej informacji o
prenumeracie znajdziesz tutaj: zamow.milujciesie.org.pl
Odpowiadając na pytanie o swoje motywacje przystąpienia do RCS zachęcamy, by podzielić się w kilku zdaniach
swoim krótkim świadectwem życia wartościami RCS, zmaganiami, nadzieją, uzdrowieniem, uwolnieniem przez Jezusa z
grzechu itp..
Jeśli w Twojej okolicy działa wspólnota RCS, zachęcamy do uczęszczania na spotkania, by poznać inne młode osoby
wyznające te same wartości co Ty. Wspólnota jest bardzo ważnym elementem rozwoju życia duchowego i umocnieniem
wiary. Wykaz lokalnych wspólnot RCS znajdziesz tutaj: https://rcs.org.pl/info/lokalne-spotkania-rcs/. Jeśli nie ma w Twojej
okolicy wspólnoty RCS, możesz należeć do jakiejkolwiek innej młodzieżowej grupy parafialnej.
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tzw. “pierścienia czystości” informujemy, że polski RCS czegoś takiego
nie posiada oraz jest czymś innym niż włoski Ruch Czystych Serc (Cuori Puri), który owe pierścionki rozprowadza.
Informujemy również, że nie przyjmujemy do RCS mieszkających razem przed ślubem par chłopak-dziewczyna.
Małżeństwa sakramentalne zapraszamy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Ważne informacje o RCSM (wraz z
modlitwą zawierzenia RCSM) znajdują się w każdym numerze pisma “Miłujcie się!”. Pragnąc przystąpić do RCSM,
prosimy o zmianę zakładki nad formularzem na RCSM i wypełnienie formularza.
Osoby żyjące w trudnych małżeństwach lub opuszczone przez współmałżonka, a pragnące dochować wierności
przysiędze małżeńskiej prosimy o zapoznanie się z Ruchem Wiernych Serc i dołączenie do niego poprzez
stronę: http://sychar-rws.blogspot.com/p/zobowiazania.html https://rcs.org.pl/dolacz-do-rcs/
Czytaj więcej: https://rcs.org.pl/aktualnosci/

Pierwsze takie wagony kolejowe w Polsce
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/pkpintercitynowewagonycombowskladachpociagow/6dz6p8y

PKP Intercity odebrało pierwsze cztery z 60 zamówionych wagonów
typu combo. Jak podkreśla przewoźnik, po modernizacji mają
podwyższony standard i wielofunkcyjne przedziały. Są też w pełni
dostosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnościami.

Na jakie pojazdy rolnicze trzeba mieć ubezpieczenie
OC i jakie są kary za jego brak?
https://www.wrp.pl/najakiepojazdyrolniczetrzebamiecubezpieczenieocijakiesakaryzajegobrak/
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowym
ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej objęte są wszystkie
pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych. W
rolniczym parku maszynowym takie ubezpieczenie, i to wykupione na
rok, muszą posiadać przede wszystkim wszystkie ciągniki i przyczepy.
Jeśli zaś chodzi o inne pojazdy rolnicze, to w kilku przypadkach też
musza mieć wykupioną polisę, ale w ograniczonym zakresie
czasowym (na 3 miesiące dotyczy to głownie kombajnów poruszające
się o w okresie żniw po drogach publicznych).

Chcesz umyć auto przed domem?
Uważaj na... sąsiada. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, że za
mycie samochodu na posesji również grozi mandat. Grzywna
może sięgnąć 500 zł. Kiedy się ją otrzymuje? Gdy sprawę zgłosi
któryś z. sąsiadów! Wyjątek jest jeden i dotyczy placu lub
garażu, który posiada odpływy podłączone do kanalizacji.
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27038740,chceszumycautoprzeddomemuwazajna
sasiadagrozici.html

