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Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie

Transmisja na żywo
z kościoła - https://www.youtube.com/watch?v=sPFiOao5GBY
z kaplicy na Bobolówce https://www.youtube.com/watch?v=Gk2YT1P3OFI

Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie - http://www.strachocina.przemyska.pl/index.php?id=5&subpage=10

WNIEBOWSTĄPIENIE

- https://youtu.be/ygAAQ65QDTQ
- https://youtu.be/_UexBPF8xXA

- https://youtu.be/vOraJeKv8LA

Potem wyprowadził ich ku Betanii i
podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A
kiedy ich błogosławił, rozstał się z
nimi i został uniesiony do nieba. Oni
zaś oddali Mu pokłon i z wielką
radością wrócili do Jerozolimy, gdzie
stale przebywali w świątyni, wielbiąc
i błogosławiąc Boga.

św. Andrzej Bobola

zamęczony
w Janowie Poleskim
16 maja 1657
( biał. Іванава)
http://www.strachocina.przemyska.pl/index.
php?id=4&subpage=1
Powrót relikwii św. Andrzeja Boboli do
Ojczyzny (Warszawa A. D. 1938)
https://www.youtube.com/watch?v=UY12A3SEHf4
https://www.youtube.com/watch?v=vCd92izDg14
https://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs
https://www.youtube.com/watch?v=EaFL_nthsbE
https://www.youtube.com/watch?v=_O4KJjsJJco
https://www.youtube.com/watch?v=5edcXeNkYtM
https://www.youtube.com/watch?v=QPL4qcFCLos

W małej apsydzie nawy świątyni OO. Jezuitów w Krakowie znajduje się ołtarz dedykowany
Św. Andrzejowi Boboli (1591-1657), niestrudzonemu Apostołowi Pioszczyzny, który swą
pracą zyskał przydomek duszochwata i poniósł okrutną śmierd męczeoską z rąk Kozaków w
Janowie Poleskim. https://www.ampolska.co/Artykuly/Bazylika-NSPJ/Kompozycja-oltarzowa/art-472-Sw-Andrzej-Bobola-meczennik-za-wiare.htm

Różaniec z sanktuariami całego świata o ustanie pandemii
Papież Franciszek prosi, aby w miesiącu maju cały Kościół przyzywał
wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w intencji zakooczenia
pandemii. Tej modlitwie będzie na zmianę przewodniczyło trzydzieści
sanktuariów maryjnych całego świata. Modlitwa z każdego z tych miejsc
będzie transmitowana przez watykaoskie media codziennie o godz. 11.00
czasu CST. Modlitwę zainauguruje Papież 1 maja z bazyliki watykaoskiej i
zakooczy 31 maja w Ogrodach Watykaoskich.
W inicjatywie tej wezmą też udział w kolejnych dniach między innymi
sanktuaria w Wielkiej Brytanii, Izraelu, we Włoszech, Korei Południowej,
Brazylii, Meksyku, na Filipinach, w Argentynie, Irlandii, Belgii, Portugalii,
na Malcie, w Indiach, Algierii, Turcji, Australii i Japonii. https://youtu.be/hWnrw0QFVP4
LISTA SANKTUARIÓW I INTENCJA CODZIENNEJ MODLITWY:
1 maja modlitwa ta będzie transmitowana z Bazyliki Watykańskiej https://www.youtube.com/watch?v=i2D9en1K8K8
2 maja z sanktuarium Jezusa Zbawiciela i Matki Bożej w Nigerii; https://www.youtube.com/watch?v=LV4YBReB6Zk
3 maja z Jasnej Góry; https://www.youtube.com/watch?v=QG6xJSQXXPA
4-go z bazyliki Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie; https://youtu.be/wTDgQUTO8EY
5-go z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej; https://www.youtube.com/watch?v=H2kj-WZLmO4

6- go z sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie w Brazylii; https://www.youtube.com/watch?v=KMD0n_ll8hA
7 – go z sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Dobrej Drogi w Antipolo (Filipiny); https://www.youtube.com/watch?v=a1Lv50vG28o
8-go z sanktuarium Matki Bożej w Lujan w Argentynie; https://youtu.be/JdrV3_ZnpQg
9- go z Domku Loretańskiego we Włoszech; https://youtu.be/urtX9QkRK9o
10-go z sanktuarium Matki Bożej w Knock w Irlandii; https://www.youtube.com/watch?v=GWgbEg3gnkw
11-go z sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux (Belgia); https://www.youtube.com/watch?v=tOG1p08_pJ0
12-go z bazyliki Matki Boskiej, Algier, Algieria; https://www.youtube.com/watch?v=SkGB7Z0a92o&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
13-go z sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie w Portugalii; https://youtu.be/8XdPbRAdp2s
14.go z sanktuarium Uzdrowienia Chorych w Velankanni w Indiach; https://youtu.be/S21R1p2_dUQ
15-go z sanktuarium Matki Bożej, Królowej Pokoju w Medjugorje w Bośni; https://youtu.be/1afHqEqxM-g
16- go z katedry Matki Bożej w Sydney w Australi;,
17-go z bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie (USA;,
18-go z sanktuarium Matki Bożej w Lourdes (Francja) ;
19-go z Domu Najświętszej Marii Panny w pobliżu Efezu w Turcji;
20-go z sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre (Kuba) ;
21-go z sanktuarium w Nagasaki (Japonia) ;
22-go Matki Bożej z Montserrat (Hiszpania) ;
23-go – z sanktuarium Bazyliki Notre-Dame du Cap (Kanada) ;
24-go miejsce zostanie podane w późniejszym terminie,
25-go z bazyliki Matki Bożej w Ta’Pinu (Malta;
26- z bazyliki Matki Bożej z Guadelupe (Meksyk) ;
27-go – z greckokatolickiego sanktuarium Matki Bożej w Zarwanicy (Ukraina) ;
28-go z sanktuarium Matki Bożej w Altötting (Niemcy) ;
29-go z sanktuarium Królowej Libanu w Harissie (Liban),
30-go Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy);
31- go transmisja z Groty Lurdzkiej w Ogrodach Watykańskich (nabożeństwu będzie przewodniczył Ojciec Święty).

LINK DO TRANSMISJI - https://youtu.be/dCDr9ft0Ym4

LITANIA LORETAOSKA >> Obowiązujący tekst Litanii loretaoskiej
– NAGRANIE VIDEO: https://youtu.be/rtpmbBKZkDk https://youtu.be/FmiHIWDzpW0

O. Leon Knabit: sama modlitwa to za mało, sama
praca to za mało

„A kiedy proszącemu nie ma co dać, niech go obdarzy w odpowiedzi życzliwym słowem”.

Szanować wszystkich ludzi:
Kiedy mówię o benedyktynizmie gdziekolwiek, to łączę dwie rzeczy: modlitwę i pracę. „Ora et labora” – to połączenie jest
hasłem benedyktyńskim niezapisanym w Regule, ale z Reguły wypływającym. Łączę jeszcze to, co jest bardzo ważne –
Honorare omnes homines: Szanować wszystkich ludzi (RegBen 4,8).

Śmierć – bać się, czy nie

O. Knabit OSB o śmierci: powinniśmy się bać czy nie?

Sama modlitwa to za mało, sama praca to za mało – modlitwa i praca, a to znaczy „szanować wszystkich”. Reguła wszędzie
to pokazuje, bo obok przepisów pełnych surowości ze względu na zło grzechu i na dobro wspólnoty jest wiele miejsca na
wyrozumiałość. W każdym jest Jezus Chrystus – obowiązuje nas poszanowanie każdego człowieka. Wiemy, że tu rodzi się
problem, bo teoretycznie wiemy to doskonale, ale wciąż spotykamy nowych ludzi, zmieniamy się, inni też i każdego
traktujemy inaczej. Każdy w jakiś inny sposób odbiera nas i my w inny sposób odbieramy drugiego człowieka. Zacząłbym
od poszanowania człowieka cierpiącego, od wpatrywania się w cierpiące Oblicze Chrystusa w człowieku.

Matka Teresa: lepiej się pomylić, dając Chrystus – jak Ojciec Go posłał na świat, tak i nas posyła

(por. J 20,21b) – jako nauczycieli, siewców Dobrej Nowiny, jako świadków Chrystusowego cierpienia. Są jednak
takie momenty, które nas niepokoją w innych ludziach, bo nie wiemy, jak sobie z ich cierpieniem poradzić i nie umiemy
tego rozwiązać. Na przykład żebracy, co do których naprawdę trudno zorientować się, kto jest naprawdę potrzebujący, a
kto nie. Nie wiemy, czy od razu pójdzie na wódkę, czy na piwo dla kogoś, kto siedzi parę ławek dalej, czy damy kobiecie,
która potrafi wzruszać, a jednocześnie nie wiemy, czy nieraz nie mają lepiej niż ten, który daje.

16 mądrych rad

16 mądrych rad św. Matki Teresy z Kalkuty, które wniosą światło w naszą codzienność

Tu św. Benedykt przypomina, żeby „zeskrobując rdzę, nie zepsować naczynia” (RegBen 64,12-15), czyli nie będąc naiwniakiem
wobec tych ludzi, którzy nawet jeśli źle czynią – staram się, żeby ich jako ludzi poszanować. Św. Matka Teresa, tak
absolutnie ufająca Bogu, pełna ufności w człowieka mówiła, że lepiej się pomylić, dając, niż pomylić się, nie dając.
Parafrazując św. Piotra: Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle (1P 3,16-17).

Jeden konkretny człowiek Matka Teresa była wyrazicielem uszanowania godności konkretnej
osoby. W Indiach stała wobec tysięcy, dziesiątków tysięcy ludzi, którym trzeba było pomóc, choć
wiedziała, że wszystkiemu nie zaradzi. Dziennikarze pytali się Matki Teresy, jak sobie daje radę z tym,
że stoi przed tysiącami ludzi potrzebującymi i to jak potrzebującymi! A Matka Teresa powiedziała: „Ja
nigdy nie stoję przed tysiącami, ja zawsze stoję przed jednym konkretnym człowiekiem. Jeśli umarł –
to trzeba go odciągnąć na bok czy przykryć na zewnątrz, żeby nie leżał na środku. Jeśli umiera – to
potrzeba potrzymać za rękę, żeby umarł jak człowiek, żeby ktoś się nim w tej chwili zajął, pogłaskał po
głowie, kiedy będzie oddawał ostatnie tchnienie. A jeśli tylko chory – to do szpitala trzeba go
przetransportować”. Powiedziała dosadnie, że jeśli by stała przed tysiącami, to by tego psychicznie nie
wytrzymała. „Niech go obdarzy życzliwym słowem”. Podchodzenie do Chrystusa ze
zniecierpliwieniem, bo on jest brudny, bo on naciąga – to jest próba ze strony Chrystusa, nawet kiedy
musimy odmówić. Tu znów Reguła, która mówi o szafarzu klasztornym, przychodzi z pomocą:
Najważniejsze zaś, by miał dużo pokory, a kiedy proszącemu nie ma co dać, niech go obdarzy w
odpowiedzi życzliwym słowem, jest bowiem napisane: Lepsze jest dobre słowo nad dar
najlepszy (Syr 18,17) (RegBen 31,13-14). Kiedyś najzwyczajniej w świecie czekając na pociąg nie
wytrzymałem i dałem parę groszy żebrakowi, zafundowałem herbatę i potem przesiedziałem z nim
przy stoliku, słuchając jego rozmowy. To była taka mała satysfakcja dana tym wszystkim, których
może niesłusznie oceniamy ze zniecierpliwieniem. Niektórzy lekceważą spontaniczną pomoc i
tłumaczą: „Pomagamy tam, gdzie jest potrzeba”. Jak widać, nie można dać jakiegoś lekarstwa, jakiejś
recepty, tylko receptę od środka – żeby we mnie natychmiast była reakcja wewnętrzna – uszanować
człowieka, nawet jeśli nie da się mu pieniędzy.
Dobra Spowiedź Święta

Przychodzi do konfesjonału i mówi, że jednego grzechu nie
żałuje… O. Leon Knabit o spowiedzi i rozgrzeszeniu

09.05.2021.

SKAŁKA HTTPS://DIECEZJA.PL/AKTUALNOSCI/UROCZYSTOSCI-NA-SKALCE-TRZEBA-BARDZIEJ-SLUCHAC-BOGA-ANIZELI-LUDZI/

HTTPS://SOUNDCLOUD.COM/USER-159078281/HOMILIA-ABP-JOZEFA-GORZYNSKIEGO-NA-SKALCE-09052021-R

Tatry. Ludzie gór spotkali się na Kasprowym Wierchu
na wyjątkowej mszy świętej - https://gazetakrakowska.pl/tatry-ludzie-gor-spotkali-sie-nakasprowym-wierchu-na-wyjatkowej-mszy-swietej-zdjecia/ar/c1-15603129

09.05.2021

Msza Św. na
Kasprowym
Wierchu

https://stacja7.pl/zwatykanu/franciszek-opowiada-o-cudownym-uzdrowieniu-ktorego-bylswiadkiem-to-nie-jest-wymysl/
https://twitter.com/i/status/1392503973354086405

W czasie audiencji ogólnej Papież opowiedział o cudownym
uzdrowieniu, którego był świadkiem. „To nie jest jakiś wymysł – ja to
widziałem i przeżyłem”. Małżeństwo, miało 9-letnią chorą córkę. W końcu
w szpitalu lekarz powiedział, że dziecko nie przeżyje nocy, to jest infekcja,
przy której nie możemy nic zrobić. Ten ojciec wyszedł z płaczem, zostawił
żonę z dzieckiem w szpitalu, wsiadł do pociągu i pokonał 70 km do bazyliki
Matki Bożej w Lujan. Bazylika była prawie już zamknięta, była 22 i przylgnął
do bramy bazyliki i całą noc modlił się do Matki Bożej, walcząc o zdrowie
dla swojej córki. To nie jest jakiś wymysł – ja to widziałem, ja to przeżyłem –
walkę tego człowieka – dodał Franciszek. W końcu o 6 rano kościół został
otwarty, a on wszedł do środka, aby pozdrowić Matkę Bożą i wrócił do
domu. Walczył całą noc. Kiedy przyjechał, to szukał swojej żony, nie mógł
jej znaleźć i pomyślał: nie żyje! Nie, Matka Boża nie może mi tego zrobić!
Potem znalazł swoją żonę, która była uśmiechnięta. Powiedziała mu: nie
wiem co się stało, lekarze twierdzą, że coś się zmieniło i że została
uzdrowiona. Ten człowiek, który walczył na modlitwie, otrzymał łaskę od
Matki Bożej. Matka Boża go wysłuchała – zakończył Franciszek.
12.05.2021 -

W Lujan znajduje się
neogotycka bazylika
Matki Bożej Argentyny.
To populare miejsce
pielgrzymkowe w tym
kraju.

Zawieźli dziadka do domu opieki. W drodze
powrotnej wnuczek zadał ojcu jedno ważne pytanie
Rodzina postanowiła oddać dziadka do domu starców, gdyż opieka nad
nim stała się zbyt uciążliwa. W drodze powrotnej wnuczek zadał ojcu
pytanie, które dosłownie zwaliło go z nóg. .. W drodze stało się jednak

coś, co odmieniło dosłownie wszystko. Po chwili zadumy Kamil
zadał swojemu ojcu pytanie, które wstrząsnęło nim dogłębnie. Chciał
wiedzieć, jaki jest dokładny adres domu opieki, do którego zawieźli
dziadka. Gdy Jan zapytał Kamila, po co mu ta wiedza, usłyszał
słowa, które sprawiły, że zimny dreszcz przeszedł mu przez ciało. Chcę znać adres, ponieważ pewnego dnia będziesz tak stary jak
dziadek i muszę wiedzieć, dokąd cię zabrać - powiedział Kamil,
wnuczek dziadka zawiezionego do domu opieki... Następnego dnia
Jan znów zjawił się pod domem starców. Postanowił zabrać stamtąd
swojego ojca i wrócić z nim razem do domu. https://goniec.pl/zawiezlidziadka-do-domu-opieki-dw090521?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2021-05-09-Oddaojca-do-do

Zdewastowana figura Świętej Siostry Faustyny w
Myśliborzu
06.05.2021

https://stacja7.pl/z-kraju/zdewastowana-figura-sw-faustyny-policja-prowadzi-sledztwo/

W Bochni została wyrwana z cokołu, a następnie
rozbita o bruk otaczający kapliczkę Figura Matki Bożej
z 1880 roku 09.05.2021

https://www.fronda.pl/a/bochnia-zdewastowano-figurke-matki-bozej-niepokalanie-poczetej-z-roku-1880,161312.html

Matka i syn - https://deon.pl/kosciol/niecodzienne-zdjeciematka-i-syn-oddali-swoje-zycie-bogu,1330883

Mamusia: Siostra Zakonna - Syn: Ksiądz

Budsław (biał. Будслаў) na Białorusi nad rzeką Serwecz (dopływem Wilii). (cząstka Wileńszczyzny), 150 km na północ od Mińska, We wsi
znajduje się pobernardyński kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w stylu późnobarokowym, ośrodek kultu jednego z
najbardziej czczonych przez białoruskich katolików cudownego obrazu Budsławskiej Bogurodzicy.[2].




Budsław – Narodowe
Sanktuarium Maryjne
Narodowe Sanktuarium
Matki Boskiej w Budsławiu

Budsław - Pożar został ugaszony.
Całkowicie zawalił się dach świątyni.

https://misyjne.pl/misja/bialorus-pozar-w-sanktuarium-matki-bozej-budslawskiej/

Posługa Katechety - Na mocy Listu apostolskiego w
formie Motu proprio „Antiquum ministerium”
https://www.radioem.pl/doc/6853808.Ojciec-Swiety-ustanowil-w-calym-Kosciele-posluge-katechety
https://stacja7.pl/zwatykanu/franciszek-wprowadzil-nowa-posluge-w-kosciele-bedzie-przeznaczona-dla-kobiet-i-mezczyzn/

Luter o Żydach

https://www.magnapolonia.org/luter-o-zydach-podpalac-ich-synagogii-szkoly-a-co-nie-da-sie-spalic-na-to-narzucic-ziemi-i-przysypac/

Bez rąk i nóg

https://www.o2.pl/informacje/nie-ma-rak-ani-nogosiagnal-sukces-wbrew-wszystkim-przeciwnosciom-6638975129377664a

Zbrodnia w Jedwabnem

https://www.magnapolonia.org/pilne-to-moze-byc-przelom-w-sprawie-zbrodni-w-jedwabnem/

Bruksela - https://youtu.be/vhUruGHDZpc
„Wyrok na niewinnych” - https://rafaelkino.pl/p-45
"Piaśnica. Golgota Pomorza" - https://youtu.be/P4YR0x_Zysg
Kanada - https://goniec.pl/polski-duchowny-zatrzymany-przez-policje-w-calgary-pp-090521
Wilamowice - https://www.tysol.pl/a65381-Wilamowice-zachowaly-7-mln-zl-z-Funduszy-Norweskich-dzieki-przyjeciu-Samorzadowej-Karty-Praw-Rodzin
France 3 - https://pch24.pl/cenzura-w-telewizji-publicznej-z-anteny-france-3-zdjeto-film-o-joannie-darc-powod-zaskakuje/
Majówka w Beskidzie Żywieckim - https://youtu.be/3Rpu0SugUQ4
Litania Loretaoska - https://youtu.be/8BSvH-OTudM
Ks. Teodor Teobaokologia - https://youtu.be/EWkdS6bRWbg
O. Adam Szustak i Tomasz Nowak - https://youtu.be/9MNtsH46Kys
Karmelici Bosi - Czerna - https://youtu.be/PEdhkIevjtI
Paulini - https://youtu.be/rI8_p7KomdQ
Litania - https://youtu.be/0ESC1R2SvBA
Na Melodię z XVII wieku - https://youtu.be/RFbpiODN6hU
Porębiaoski Ród - https://youtu.be/Q75-iUmzhAU
Wspólnota Guadalupe - https://youtu.be/SK243qkVbSg
Chludowianie - https://youtu.be/c58qdpBidPg
Schola Adonai - https://youtu.be/srcCgbIZkyU
Pobożnośd Ludowa - https://youtu.be/3aAiJUdrUf8
Po Angielsku - https://youtu.be/-Ejs_ksEvJ4
Wersja Pielgrzymkowa - https://youtu.be/vgbp7GdIWY0
Dla Dzieci - https://youtu.be/PyDA5dZ0fYk
Melodia Warszawska - https://youtu.be/iK-dhLERV-M
Podróże - https://highactive.eu/galerie-foto/#bwg1/18
Indianie - https://highactive.eu/turystyka/road-tripy/sladami-dakota-little-bighorn-badlands/
https://www.onet.pl/turystyka/highactive/sladami-dakotow-to-tu-rozegrala-sie-najwieksza-bitwa-indian-ameryki-polnocnej/hgq9yyk,30bc1058
https://cyklista.wordpress.com/2021/05/08/sladami-demokratyzowania-indian/

P O R A D Y:

Gotowanie ryżu

Jak przygotowad ryż, by było w nim mało arsenu? Co mamy
zrobid, jeśli uwielbiamy ryż, a chcielibyśmy ograniczyd ilośd związków arsenu, jakie możemy wraz z nim
spożywad? Profesor Andy Meharg radzi, by na dzieo przed przygotowaniem zalad ryż wodą. Na jedną częśd
ryżu powinniśmy wykorzystad pięd części wody. Po tym czasie należy odsączyd ryż i porządnie go przepłukad.
Następnie ponownie zalad go taką samą ilością wody i ugotowad, aż będzie odpowiednio miękki. Nie
możemy jednak pozwolid, by woda całkowicie się wygotowała. Gdy ryż już się ugotuje, ponownie go
odcedzamy i przelewamy ciepłą wodą. Zdaniem naukowca taki sposób gotowania pozwala zredukowad ilośd
związków arsenu w ryżu o około 82% (dla porównania "klasyczne" gotowanie ogranicza tę ilośd zaledwie o
16%). https://haps.pl/Haps/7,167709,21352006,popularna-metoda-gotowania-ryzu-najbardziej-szkodliwa-dla-zdrowia.html

Mniszek lekarski

Miodek majowy na odpornośd. Syrop z mniszka lekarskiego?

https://haps.pl/Haps/7,167709,25991422,miodek-majowy-slodycz-na-odpornosc-jak-zrobic-syrop-zmniszka.html#do_w=48&do_v=60&do_st=RS&do_sid=417&do_a=417&e=PSzPopImg3

Napoje energetyczne są groźne

https://parenting.pl/napoje-energetyczne-a-serce-grozne-szczegolnie-dla-mlodych

Kawa – altzheimer - parkinson

https://www.fakt.pl/zdrowie/wygrac-z-choroba/kawa-pomaga-zapobiegac-chorobie-alzheimera/931b69n
https://parenting.pl/kawa-moze-zapobiegac-chorobie-parkinsona-nowe-badania-wideo

Maseczki mogą szkodzić

https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Jednorazowe-maseczki-moga-szkodzic!-Skrywaja-mnostwo-toksyn
https://pch24.pl/rzeczpospolita-szczepienia-przeciw-covid-19-nieobjete-ubezpieczeniem-sa-traktowane-jako-eksperyment/

Papież: społeczeostwo, które nie przyjmuje życia
przestaje żyd: „Z jednej strony występuje duży «niepokój z powodu niepewności
pracy», z drugiej «obawy z powodu coraz mniejszych stałych środków na wychowanie
dzieci» oraz «smutek» kobiet, «które w pracy są zniechęcane do posiadania dzieci lub
muszą ukrywać swój brzuch» - to wszystko - zdaniem Papieża są „ruchome piaski,
które mogą pogrążyć społeczeństwo” i mogą spowodować, że demograficzna zima,
która trwa obecnie we Włoszech, stanie się jeszcze „chłodniejsza i ciemniejsza”.
„Pomóżmy sobie nawzajem, drodzy przyjaciele, odkryć na nowo odwagę dawania,
odwagę wyboru życia. Jest takie zdanie w Ewangelii, które może pomóc każdemu,
nawet temu, kto nie wierzy, ukierunkować swoje wybory. Jezus mówi: «Gdzie jest twój
skarb, tam będzie i serce twoje» (Mt 6, 21). Gdzie jest nasz skarb, skarb naszego
społeczeństwa? W dzieciach czy w finansach? Co nas pociąga, rodzina czy obroty?
– pytał Papież. Kolejnym wskazaniem jest równowaga pokoleniowa... Trzecim jest
słowo „solidarność”. Chodzi o solidarność strukturalną, nie tylko taką, która dotyczy
rozwiązań kryzysowych, ale tworzy system wsparcia dla rodzin oraz pomoc przy
narodzinach... „Istnieje potrzeba polityki rodzinnej opartej na wzroście wspólnego
dobra w perspektywie długoterminowej. Istnieje pilna potrzeba zapewnienia młodym
ludziom gwarancji stabilnego zatrudnienia, bezpieczeństwa dla ich domów, aby nie
czuli się zmuszeni do opuszczania kraju. Jest to zadanie, które ściśle dotyczy także
świata ekonomii: jakże wspaniale byłoby zobaczyć wzrost liczby przedsiębiorców i firm,
które oprócz przynoszenia zysków promują życie, które dbają o to, aby nigdy nie
wykorzystywać ludzi w niezrównoważonych warunkach i godzinach, ale starają się
rozdzielać część zysków między pracowników, aby przyczynić się do bezcennego
rozwoju, jakim jest rozwój rodzin! Jest to wyzwanie nie tylko dla Włoch...ale ubogich w
nadzieję.“ https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-05/przemowienie-papieza-stany-generalne-dzietnosc.html

Epigenetyka -

Twoje dziecko zaczyna życie jako pojedyncza komórka zawierająca unikatowe DNA. W trakcie ciąży ta komórka
będzie dzielić się na nowe komórki, te - na kolejne, a proces ten będzie powtarzany miliony razy przez całe życie Twojego dziecka.
DNA tych nowo utworzonych komórek będzie identyczne, lecz ich zachowanie - czyli to jak organizm odczytuje te „instrukcje” - będzie
zależało od procesów epigenetycznych.
W istocie niedawno przeprowadzone badanie sugeruje, że stan zdrowia Twojego dziecka przez całe jego życie jest warunkowany
wyłącznie przez geny jedynie w 25%. Oznacza to, że zdrowie dziecka może nawet w 75% zależeć od współdziałania tych genów z
Twoim trybem życia; na przykład od unikania palenia tytoniu lub stresu, stosowania zbilansowanej diety i utrzymywania zdrowej masy
ciała. Stopień, w jakim żywienie wpływa w ten sposób na stan zdrowia Twojego dziecka w przyszłości, stanowi podstawę badania ENP.
https://www.femibion.com/pl_PL/planuje-ciaze/co-to-jest-epigenetyka.html?utm_source=Plista&utm_medium=NativeAds&utm_campaign=Femibion3_Plista

Poznaj swoje dni płodne. Nasz kalendarz dni płodnych pomoże Ci szybko i łatwo wyliczyć najbardziej płodne dni. Wystarczy
wpisać dzień wystąpienia miesiączki i długość Twojego cyklu. Następnie kliknij na : „Znajdź moje daty” i poznasz swój osobisty
kalendarz dni płodnych na najbliższe miesiące. https://www.femibion.com/pl_PL/kalendarz-dni-plodnych.html

FEMIBION - zawiera podwójne źródło folianu: kwas foliowy i aktywny folian Metafolin, w celu zwiększenia poziomu
folianu u matki. https://www.femibion.com/pl_PL/miejsca-przyjazne-poczeciu-blogerzy.html https://www.femibion.com/pl_PL/produkty.html
Mamy dla Was listę miejsc przyjaznych poczęciu w całej Europie. Sprawdźcie co polecają blogerki.
https://www.femibion.com/pl_PL/miejsca-przyjazne-poczeciu-blogerzy.html

Nocą, siedząc na skałach, oglądając zachód słońca wśród odgłosów morza…Dla mnie jest to czysty luksus. Naprawdę uważam, że
jedzie się tam aby wypocząć. Lokalizacja jest piękna, bez zbytniego zgiełku…Dla tych, którzy kochają spokój, życzliwość i dobre
jedzenie! Ulubionym miejscem dla nas jest piękna skała nad samym morzem, to miejsce, gdzie razem zdecydowaliśmy aby rozpocząć
naszą przygodę bycia mamą i tatą! - https://www.femibion.com/pl_PL/miejsca-przyjazne-poczeciu-blogerzy/costa-adele-spain.html
Zamek w Mosznej jest naszym zdaniem najpiękniejszym zamkiem w Polsce. Jest wyjątkowy, gdyż możesz poczuć się jak mieszkaniec
zamku, a nie zwykły turysta. Zapominasz o tym, co zostało w domu i przez chwilę możesz się cofnąć do czasów dziecięcych marzeń,
poczuć się jak księżniczka lub książę z opowieści Walta Disney’a. To niesamowite. Wybrać się na przechadzkę po parku, próbując
usłyszeć historię tego miejsca w szumie pradawnych drzew, cieszyć się czystym powietrzem i spokojem. Jesteś w bajce. Śnisz na
jawie…I nigdy nie chcesz się obudzić. https://www.femibion.com/pl_PL/home/miejsca-przyjazne-poczeciu-blogerzy/zamek-w-mosznej-polska.html
Ale kiedy dorosłam i poczułam wzmożoną gotowość do posiadania dzieci, pojechałam do pięknego Lommel i odkryłam, że ten region
ma wiele do zaoferowania! Przede mną roztaczał się nowy świat. Pozwól mi opowiedzieć o moim ulubionym, tamtejszym miejscu. ..I
pamiętajcie mamusie, że gdy chcecie zajść w ciążę, bardzo ważne jest aby o siebie dbać…Pijcie dużo wody, jedzcie zdrowo i
upewnijcie się, że dodatkowo przyjmujecie foliany. https://www.femibion.com/pl_PL/miejsca-przyjazne-poczeciu-blogerzy/lommel-belgia.html

C A Ł O D O B O W A 9 - D N I O W A N O W E N N A P R Z E D Z E S Ł AN I E M D U C H A
Ś W I Ę T E G O U Ś W . J Ó Z E F A W K AL I S Z U
Przez dziewięć dni przed niedzielą Zesłania Ducha Świętego trwamy na wspólnej modlitwie podobnie jak apostołowie, którzy wraz z
Maryją modlili się po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.
W trwającym Roku Świętego Józefa, który został ogłoszony przez papieża Franciszka, w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa
będzie odprawiona całodobowa 9-dniowa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa Kaliskiego
będzie trwała nieustannie przez 9 dni (w dzień i w nocy) - podkreśla Michał Ulewiński, organizator
modlitewnego czuwania.

Mottem modlitwy są słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie 2 czerwca 1979 roku podczas
pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski w wigilię Zesłania Ducha Świętego: Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
16 maja - msze św. będą sprawowane według stałego porządku, natomiast w przerwach będą
prowadzone modlitwy.
17 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi ks. Maciej Bagdziński, a wieczorem o
18.30 konferencję o Aniołach.
18 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi ks. Adam Kaczmarczyk, a wieczorem o
18.30 konferencję o Duchu Świętym.
19 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi ks. Krzysztof Czapla, a wieczorem o
18.30 konferencję pt. „Maryja i jej różaniec”.
20 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi ks. Krzysztof Czapla, a wieczorem o
18.30 konferencję pt. „Rodzina Bogiem silna”.
piątek, 21 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi o. Damian Simonicz CSsR, a
wieczorem o 18.30 konferencję pt. „Dziedzictwo Jana Pawła II”.
22 maja - kazania na mszy św. o godz. 9.00 i 12.00 wygłosi o. Robert Więcek SJ, a wieczorem o
18.30 konferencję pt. „Królestwo Serca Jezusowego”.
Nocne czuwania poprowadzą grupy i wspólnoty modlitewne z Polski. W ciągu dnia będzie
odmawiany cały różaniec. O godz. 17.30 każdego odbędzie się nabożeństwo majowe.
Codzienne msze św. o godz. 9.00 i 12.00 oraz wieczorne konferencje będą transmitowane na kanale
YouTube "Państwo Boże" oraz na facebooku „Wieczernik”.
Michał Ulewiński od 24 czerwca 2020 roku samotnie przemierzał naszą ojczyznę i nakreslił na niej
krzyż. Podejmując trud wędrówki i niosąc na swoich ramionach 15-kilogramowy krzyż, pokutował za
grzechy Polaków i modlił się o Boże błogosławieństwo dla naszej ojczyzny.

Zobacz: Michał Ulewiński - swoją wędrówką chce na mapie Polski wyrysować wielki krzyż
AUDYCJE
CAŁODOBOWA 9-CIO DNIOWA NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚW. W KALISZU ROZMOWA KS. MATEUSZA PUCHAŁY Z MICHAŁEM ULEWIŃSKIM - ORGANIZATOREM
CZUWANIA POSŁUCHAJ POBIERZ

RADIO RODZINA -

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/player/

Ziarno: Św. Tereska z Lisieux - https://youtu.be/KQCoMMybw1M
Ziarno: Św. Jan Bosko - https://youtu.be/2458HJxYRes
Ziarno: Św. Franciszek Salezy - https://youtu.be/NzKo1ADSNMA
Ziarno: Św. Wojciech - https://youtu.be/QoZRvDmhFnQ
Wszystkie programy dla dzieci znajdziesz w TVP VOD: https://vod.tvp.pl/
Zobacz więcej na www.dladzieci.tvp.pl
DOŁĄCZ DO NAS: http://www.youtube.com/subscription_c...
POLECAMY: Co nowego? http://www.youtube.com/user/dziecitvp...
Strona TVP http://dladzieci.tvp.pl/
JESTEŚMY TEŻ TUTAJ: Strona TVP VOD: https://vod.tvp.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/tvpvod/
Twitter: https://twitter.com/TVP
Instagram: https://www.instagram.com/tvp.pl/
INNE NASZE KANAŁY: TVP VOD: https://www.youtube.com/c/tvp
The Voice of Poland: https://www.youtube.com/user/VoiceOfP...
SerialeTVP https://www.youtube.com/user/serialetvp
DzieciTVP https://www.youtube.com/user/dziecitvp
PublicystykaTVP https://www.youtube.com/user/publicys...

Wypróbuj YouTube Kids
WIĘCEJ INFORMACJI

Znamy hymn tegorocznego Spotkania Młodych na
Lednicy! [PIOSENKA+ TEKST]
Poznaliśmy hymn jubileuszowego 25. Spotkania Młodych Lednica 2000. Utwór w wykonaniu Siewców Lednicy
zatytułowano „Słyszę Cię”. To bezpośrednie nawiązanie do hasła spotkania: „Usłysz”. Hymn skomponowany przez
zespół „Siewcy Lednicy” zabrzmi na Polach Lednickich i w domach uczestników już 5 czerwca. Tegoroczny hymn
Lednicki odnosi się do hasła spotkania „Usłysz”. Mówi o tym, co dzieje się, kiedy człowiek wsłucha się w głos Boga,
co może się wtedy dokonać. Jak zdradziła Agnieszka Chrostowska, wiceprezes Stowarzyszenia Lednica 2000,
pierwotnie utwór miał być bardziej refleksyjny, bowiem tegoroczne spotkanie będzie odbywało się online. Jednak
twórcy uświadomili sobie, że Lednica 2021 to 25. Spotkanie Młodych, a co za tym idzie „musi być impreza” Reakcje
internautów Internauci nie mogą doczekać się tegorocznej Lednicy i w komentarzach pod teledyskiem „Słyszę Cię”
wyrażają swój entuzjazm wobec utworu. „Słowa proste, ale z wielką głębią i siłą” – skomentował nagranie Wojciech
Gąsienica. „Stwierdziłam, że chyba już się starzeję, bo plakat do mnie nie trafił… Ale symbole są świetne, a piosenka
idealna, by wziąć ją ze sobą w drogę” – przyznała Anna Mielewczyk. „Piosenka budzi także piękne życzenia. Jak
pięknie byłoby wśród nas, gdybyśmy tak naprawdę chcieli usłyszeć ten dobry, właściwy dla nas głos, ten, który
prowadzi do dobrego lepszego świata i zauważenia obok nas drugiego człowieka, który tak nas potrzebuje” –
napisała Jola Pinczuk. „Słyszę Cię” - https://youtu.be/Dgmbl5SzXfI
1. Głosy od rana po zmierzch
Każdy dosięgnąć chce mnie
Każdy mi mówi, jak żyć
Z kim trzymać i dokąd iść
Jak wybrać ten, w którym jest
Prawdziwa miłość i sens
Jak wybrać ten, którym dziś
Prowadzisz i mówisz Ty?
Ref: Panie mój, Panie mój, słyszę Cię
Niech odmienia duszę mą słowo Twe

2. Twe słowo daje mi moc
Chociaż najcichszy to głos
To on prowadzi mnie tam
Gdzie nigdy nie jestem sam
Uczę się słuchać i trwać
Odkrywam, kim jestem ja
Widzę swą duszę i wiem,
Jak dobrym stworzyłeś mnie
Wiem, że jesteś w ciszy
Pozwól usłyszeć Twój głos, który nadzieję da
Wyłączam te dźwięki co sensu nie mają,
By słyszeć ten jeden, by słyszeć Cię, Panie!

Postacią, która będzie towarzyszyła młodym podczas tegorocznego wydarzenia, będzie św. Jan Chrzciciel, mistrz ciszy i
prorok prostoty. Chcemy odkrywać z jego pomocą przestrzeń wiary, tej przeżywanej indywidualnie, ale i we wspólnocie
Kościoła, i w relacjach z innymi ludźmi – tłumaczą organizatorzy. Symbolami tegorocznego spotkania będą: skrzydła i
linijka. https://stacja7.pl/lednica-2000/znamy-hymn-tegorocznego-spotkania-mlodych-na-lednicy-piosenka-tekst/

Linijka Lednicka – to nawiązanie do prostego odcinka, który linijka wyznacza. Jan Chrzciciel jako przewodnik tegorocznej Lednicy nawołuje do
prostowania ścieżek. Te drogi są czasem kręte, a linia/linijka to przyrząd umożliwiający ich naprostowanie.
Skrzydła Lednickie – są symbolem wzbijania się górę. Na Polach Lednickich co roku brzmią słowa piosenki „Tylko orły szybują nad granią…”. Te
skrzydła to wyraz naszych możliwości do wznoszenia się ponad różnorodne ograniczenia, aby iść dalej – w miłości, wierze, w rozwoju, w dojrzałości,
odpowiedzialności. Skrzydła to też jeden z symboli, który wiąże się z prezentowaniem postaci Jana Chrzciciela.

SOS - https://www.lednica2000.pl/pomoz-lednicy-przetrwac-pandemie/
Kochani!
z ogromną radością prezentujemy Wam plakat XXV Spotkania Młodych LEDNICA 2000, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Usłysz”. Znaczenie,
które niesie tegoroczny plakat przeczytacie w poniższym tekście
Temat kolejnego Spotkania Młodych LEDNICA 2000, którego hasłem jest słowo “USŁYSZ” przysporzył nam nieco kłopotu. Pandemiczny chaos, kolejny
lockdown, miliony obrazków na ekranie komputera – jak pośród tego wszystkiego przedstawić ciszę? I przypomniał mi się o Jan W. Góra OP, który
kilkanaście lat temu tłumaczył nam, nastoletnim wtedy, na pierwszej wizycie w dominikańskim klasztorze, że jeśli widzimy zakapturzonego brata to broń
Boże nie możemy go zaczepiać, bo kaptur założony na głowę, jest oznaką, że zakonnik się modli. Kaptur sprzyja wyciszeniu, bo ogranicza pole widzenia
i chroni uszy przed dźwiękami świata zewnętrznego. Uznaliśmy, że to doskonale wyraża hasło najbliższej Lednicy. Tysiące ludzi zaproszonych zostaje,
by zostawić na chwilę cały świat, “wejść do swej izdebki” i w kapturach, jak mnisi, modlić się w ciszy do Tego, który jest w ukryciu. Wierzymy, że to
co będzie się działo w ich wnętrzach, będzie niezwykłe, pełne barw, życia, radości oraz wolności, jaką dać może tylko Chrystus.

https://www.lednica2000.pl/plakat-xxv-spotkania-mlodych-lednica-2000/

O. Franciszek
Maria od Krzyża Jordan (1848-1918)

-

https://youtu.be/jJlhN_3EseE

https://youtu.be/UXwEpoU-45o

Podstawowy ideał przedsięwzięcia apostolskiego o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana o
rozmachu uniwersalnym wyrażają słowa, jakie zapisał na początku swojego Dziennika
Duchowego: „Wszystko dla większej chwały Bożej i dla zbawienia dusz”. Ideał ten wyrażał się
w nieustannie ponawianym pragnieniu: należy głosid wszystkim Jezusa Chrystusa jako
Zbawiciela świata, używając wszystkich możliwych i godziwych sposobów i środków.
https://www.salwator.com/ojciec-franciszek-maria-od-krzyza-jordan--cz--i---zycie-i-dzielo--1848-1918-,1174,854,produkt.html

Bezpośrednio po święceniach ksiądz Jordan wyjechał na studia do Rzymu. Już tam
zdradzał chęci stworzenia nowego dzieła. W Rzymie pogłębiał swoją wiedzę i
umiejętności lingwistyczne, ćwicząc zwłaszcza języki bliskiego orientalne. Duże
znaczenie dla jego przyszłej działalności miała podróż księdza Jordana na Bliski
Wschód w 1880 roku (Egipt, Palestyna, Liban), a miesięczny (od 3 III) pobyt w
Jerozolimie utwierdził w nim kult Chrystusa Salwatora[4]. Wracając do Rzymu
przez Turyn, odwiedził 20 października 1880 roku ks. Jana Bosko i skorzystał z jego
doświadczenia w zakładaniu rodzin zakonnych[5]. W Rzymie zamieszkał przy kościele
św. Brygidy (pod adresem Piazza Farnese 96), gdzie głosił cenione kazania i tam
skrystalizowała się jego myśl o założeniu nowego zgromadzenia[6]. 8 grudnia 1881
ojciec Jordan ukończył zakładanie Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. Jego
członkowie słowem mówionym i pisanym, wykorzystując różnorodne sposoby i środki,
na wzór Apostołów mieli głosić Chrystusa na całym świecie. Według statutów mieli
dzielić się na trzy stopnie. Trzeci stopień, założony 24 VII 1881 celem gromadzenia w
parafiach modlących się codziennie, czytających Pismo Święte co najmniej raz w
tygodniu, regularnie przystępujących do sakramentów świętych i przeżywających
nabożnie święta patronalne (przede wszystkim Zesłanie Ducha Świętego).
Czytaj dalej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Maria_od_Krzy%C5%BCa_Jordan

