W I A D O M O Ś C I

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

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

Papież Franciszek prosi, aby w maju Kościół przyzywał wstawiennictwa NMP w intencji zakończenia
pandemii. Tej modlitwie będzie przewodniczyło 30 sanktuariów całego świata. Modlitwa z każdego z tych
miejsc będzie transmitowana przez watykańskie media codziennie o godz. 11.00. - https://youtu.be/hWnrw0QFVP4
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;, https://youtu.be/iRXrko9kYgw
17-go z bazyliki Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie (USA;, https://youtu.be/yOA64MV4rug
18-go z sanktuarium Matki Bożej w Lourdes (Francja) ; https://youtu.be/sV7apDIuskQ
19-go z Domu NMP w pobliżu Efezu w Turcji; https://youtu.be/quH5g98Xdf8 https://youtu.be/gKlJ3zwvrUE

https://youtu.be/EPpG9eXbWqY

20-go z sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre (Kuba) ; https://youtu.be/pI2YDhk3EDI

https://youtu.be/RuUI2bZhstc
https://aleteia.org/2020/11/16/cuban-style-catholic-hymns-nominated-for-latin-grammy/ https://youtu.be/DLbRF6TIWt8

21-go z sanktuarium w Nagasaki (Japonia) ; https://youtu.be/shg_KUjL3dk
22-go Matki Bożej z Montserrat (Hiszpania) ; https://youtu.be/PsRqTiATRRM
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).

LITANIA LORETAŃSKA >> Obowiązujący tekst Litanii loretańskiej
VIDEO:

https://youtu.be/rtpmbBKZkDk https://youtu.be/FmiHIWDzpW0
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https://pl.aleteia.org/2021/05/21/czekala-na-pomoc-30-godzin-pomogl-jej-ukochany-swiety/

Litania na czas pandemii
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale Archaniele,

Święty Rafale Archaniele,

Święty Gabrielu Archaniele,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Święty Achacy,

Święta Aldegundo,

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Antoni Wielki,

Święty Antoni Pustelniku,

Święta Barbaro,

Święty Bernardzie z Clairvaux,

Święty Błażeju,

Święty Cyriaku,

Święty Dionizy,

Święty Dominiku,

Święty Edmundzie,

Święty Erazmie,

Święty Eustachy,

Święty Franciszku Salezy,

Święta Franciszko Rzymianko,

Święta Genowefo,

Święty Hubercie,

Święty Hugonie z Cluny,

Święty Idzi,

Święty Jerzy,

Święty Kajetanie z Thieny,

Święty Kamilu de Lellis,

Święty Karolu Boromeuszu,

Święta Katarzyno z Aleksandrii,

Święta Klaro,

Święty Korneliuszu,

Święta Korono,

Święty Krzysztofie,

Święty Kwinktynie,

Święty Kwirynie z Rzymu,

Święta Ludwino,

Święta Małgorzato z Antiochii,

Święty Oswaldzie,

Święty Ottonie,

Święty Pantaleonie,

Święta Petronelo,

Święty Pirminie,

Święty Rochu,

Święta Rozalio,
Święty Sebastianie,

Święty Serwacy,

Święty Szymonie z Lipnicy,

Święta Walburgo,

Święty Walenty,

Święty Wawrzyńcu,

Święty Wicie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś wysłuchał naszych próśb przez wstawiennictwo Twoich świętych,
którzy słowem i czynem świadczyli o Twojej miłości do całej rodziny ludzkiej i pozwól nam odważnie stawić czoła
epidemii i przywróć zdrowie wszystkim chorym i cierpiącym z jej powodu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
https://pl.aleteia.org/2020/04/05/litania-na-czas-pandemii-do-swietych-ktorzy-byli-wzywani-gdy-przychodzila-zaraza/

“Trudny czas pandemii Covid – 19”
W poradniku zebrane zostały wszystkie kluczowe informacje, porady, numery telefonów i publikacje, które mogą
się przydać w pandemicznej rzeczywistości. Pod poniższym linkiem, na stronie internetowej www.bip.kraków.pl
znajduje się treść komunikatu oraz poradnik do pobrania w formie pdf. w czterech wersjach językowych.

"Podwójnie wykluczeni/one. Poradnik na czas pandemii"
Poradnik w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących.
Poniżej poradnik w PJM

https://youtu.be/ky-409m_tkk
https://youtu.be/GD7W5ZmHAi4
https://youtu.be/76ljU2VVR7Q
https://youtu.be/kLf8J-rH5CE
https://youtu.be/duD00EShBGQ
https://youtu.be/hdmB4xfm8BI

https://pcpr-wieliczka.pl/2021/03/31/trudny-czas-pandemii-covid-19/

Z
djęcie ilustracyjne / Źródło: PAP / Andrzej Grygiel

Rząd Irlandii

pod pozorem pandemii COVID-19

wprowadził zakaz spowiedzi

na świeżym powietrzu, podczas gdy rozmowa księdzem w tym samym miejscu jest dozwolona. Ten zakaz
nie jest kwestią zdrowia, ale sekciarstwa, a dokładniej antykatolicyzmu i antychrześcijaństwa.

W grudniu zeszłego roku rząd zakazał publicznego kultu w Irlandii, a wspólnoty
nadal gromadzące się na nabożeństwach są karane grzywnami.
W ostatnich dniach władza poszła jeszcze dalej, wprowadzając obostrzenia zakazujące jakiejkolwiek formy
religijnej działalności, również na świeżym powietrzu. Oznacza to, że spowiedź może się skończyć nawet
karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. W tym samym czasie udział w weselach (w ograniczonej
liczbie osób) pozostaje „legalny” w oczach władzy.

Komentując zakaz odbywania czynności religijnych na świeżym powietrzu
prof. Doyle przytoczył hipotetyczną sytuację:
„Tak więc, na przykład, jeśli kapłan miałby udzielić sakramentu spowiedzi
jednemu parafianinowi, zachowując społeczny dystans, to byłoby
przestępstwem; ale jeśli ten sam kapłan miałby spotkać się z nim na rozmowę,
to nie byłoby przestępstwem, ponieważ zawiera się to w innych regulacjach”.
Oświadczenie w sprawie nowego prawa wydał prymas Irlandii Eamon Martin, określając je drakońskimi.
Prawo to jest jego zdaniem „prowokacyjne i formalnie wprowadza potencjalne naruszenie wolności
religijnej i praw konstytucyjnych”. https://dorzeczy.pl/religia/180355/covid-19-w-irlandii-kara-wiezienia-za-przystapienie-do-spowiedzi.html

Ekwador - Rząd likwiduje wsparcie finansowe dla
szkół katolickich, „to przerażający akt wykluczenia”
FOT. UNSPLASH

Ustępujący prezydent Ekwadoru Lenín Moreno na koniec swego urzędowania skreślił dotacje dla
Kościoła katolickiego na utrzymanie szkół. Miejscowi biskupi oznajmili, że dotychczas z pieniędzy tych
opłacano nie tylko nauczycieli, ale też bezpłatne obiady szkolne.
Decyzję rządu określono jako “przerażający akt wykluczenia”. 68-letni Lenín Boltaire Moreno Garcés pełni swój
urząd od 24 maja 2017 r.; wcześniej w latach 2007-13 był wiceprezydentem kraju i na tym stanowisku dał się
poznać jako rzecznik i protektor niepełnosprawnych, którym bardzo pomagał na płaszczyźnie materialnej i
prawnej. Sprawy te były i są mu bardzo bliskie, gdyż sam w 1998 r. został postrzelony w czasie napadu na bank
i od tamtego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Za swe działania na tym polu parlament ekwadorski
zgłosił go w 2012 r. do Pokojowej Nagrody Nobla. W latach 2013-16 Moreno był specjalnym wysłannikiem ONZ
ds. niepełnosprawności.

LENÍN BOLTAIRE MORENO GARCÉS, FOT. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR FROM QUITO, ECUADOR, FOT. COMMONS.WIKIMEDIA

Obecnie ze względu na konstytucyjne ograniczenie kadencji prezydenckiej po czterech latach nie mógł
powtórnie kandydować. 24 maja władzę w kraju obejmie jego następca, 65-letni konserwatysta Guillermo Lasso
Mendoza (którego pokonał w wyborach 4 lata temu), który w drugiej turze tegorocznych wyborów pokonał
socjalistę Andresa Arauza. Ekwador cierpi z powodu dużego obciążenia zobowiązaniami i długami
krótkoterminowymi i długoterminowymi. https://misyjne.pl/misja/rzad-likwiduje-wsparcie-finansowe-dla-szkol-katolickich-to-przerazajacy-aktwykluczenia/

Rzym - https://www.o2.pl/informacje/rusza-nowy-kierunekuniwersytecki-polscy-katolicy-beda-wniebowzieci-6640664933599840a

Vatican -

https://www.youtube.com/watch?v=qtlFK1OVhAI

Fátima -

https://www.youtube.com/watch?v=MzlNDQNOoto

Lourdes - https://www.youtube.com/watch?v=5uBdieVitcM

Wilamowice - https://www.youtube.com/watch?v=oT-aBkJzoJM

Kalwaria Zebrzydowska - https://www.youtube.com/watch?v=sngQF8oU2c4

W Strachocinie - https://www.youtube.com/watch?v=mIW-H-fnp1g

Rychwałd - https://www.youtube.com/watch?v=C3RhfGmIocA
Jan Paweł II i Wyszyński https://www.youtube.com/watch?v=_vELmVXhpxc
https://www.youtube.com/watch?v=UYaY5jMywWg&t=232s

https://www.youtube.com/watch?v=JZHcmIDjqzA
https://www.youtube.com/watch?v=p2JzM_ob5uw
https://www.youtube.com/watch?v=UYaY5jMywWg

https://www.youtube.com/watch?v=xZqf05tKOPc

MUZEA https://stacja7.pl/kultura/5-polskich-muzeow-ktore-musisz-zobaczyc/

KOMIKS https://komiksnaszpapiez.pl/?gclid=Cj0KCQjw7pKFBhDUARIsAFUoMDbX80
tX7t6XPezOwluWHV0BhsCHi755ctInhDM76BfZsJIQ-C3lJ6kaAtdrEALw_wcB

https://stacja7.pl/jan-pawel-ii/karol-wojtyla-byl-hipsterem-zobacz-wyjatkowa-fotografie/

Karol Wojtyła mógł się nie urodzić. Jego
mamie doradzano aborcję
Ciąża Emilii, matki Karola Wojtyły, była zagrożona, ale zdecydowała się urodzić dziecko, pomimo że życie
obojga stało pod znakiem zapytania, a jej samej doradzano aborcję. Pomógł jej ginekolog pochodzenia
żydowskiego, który wyraził zgodę na poprowadzenie ciąży. Sąsiadka pani Wojtyły, pani Maria Siwcowa,
mieszkanka Wadowic wspomniała, że gdy Emilia była w drugim miesiącu ciąży, dr Jan Moskała, wówczas
znany ginekolog i położnik, rozpoznał ciążę wysokiego ryzyka, stwierdzając, że nie może jej donosić i dziecko
nie urodzi się zdrowe. Dlatego doradził jej aborcję, nie zgadzając się na kontynuowanie ciąży. Okoliczność tę
potwierdziły również dwie koleżanki pani Emilii z Wadowic, Maria Kaczorowa i Helena Szczepańska. Rozmowa
z Marią Kaczorową została nagrana w 1985 r. przez Romana Gajczaka, a jej zapis znalazł się w książce „Sercu najbliższe.
Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. W 1985 roku pani Kaczorowa była zapewne ostatnią osobą,
która znała dobrze panią Emilię; była już starsza, ciężko chora, przykuta do łóżka, ale z fenomenalną pamięcią – czytamy w
książce.
Położna z Wadowic, Jadwiga Tatarowa, która opiekowała się panią Emilią w okresie ciąży, dobrze wiedziała, na jakie
ryzyko narażone są obie – matka i dziecko. Z jej zeznań wiemy, że Pani Emilia cierpiała z powodu rady aborcji, której
udzielił jej najbardziej znany wadowicki położnik, a była ona w pełni świadoma zagrożenia życia swojego i dziecka.
Ówczesny proboszcz wadowickiej bazyliki, ks. Jakub Gil, potwierdził, że to właśnie głęboka wiara pani Wojtyłowej
pomogła jej odrzucić aborcję, pomimo obaw o życie własne i dziecka, które nosiła w łonie.
Doktor Moskała miał opinię wybitnego profesjonalisty, ale też znanego aborcjonisty, do tego stopnia, że na ścianie
budynku, w którym miał swój gabinet, ktoś napisał: „Fabryka Aniołków”.

Ciążę poprowadził inny lekarz
Rodzice Karola postanowili wówczas zwrócić się do innego lekarza Samuela Tauba, Żyda,
który potwierdził, że istnieje ryzyko powikłań przy porodzie, ze śmiercią Emilii włącznie. Nie
zaproponował jednak aborcji i wyraził zgodę na poprowadzenie ciąży.
Mimo, że dokumentacja medyczna Emilii Wojtyły już nie istnieje, a wszystkie zeznania są ustne, wiarygodność faktom
nadają bezpośredni świadkowie, których zeznania są zgodne. Co więcej, podczas podróży papieża Jana Pawła II do
Wadowic w 1979 roku, gdy zobaczył w tłumie panią Helenę Szczepańską (jedną z najdroższych przyjaciółek swojej matki),
poprosił o spotkanie i jeszcze tego samego dnia rozmawiał z nią w wadowickiej parafii. https://stacja7.pl/jan-pawel-ii/karolwojtyla-mogl-sie-nie-urodzic-jego-mamie-doradzano-aborcje/

Scenariusz napisany przez Pana Boga
Trzy tygodnie temu, kilkanaście dni po swoich 80. urodzinach, zmarła moja Mama. Napisany przez Pana
Boga scenariusz został odegrany, z happy endem.

Mama trafiła pod respirator z ciężką niewydolnością płuc i serca. Lekarze mówili, że trzeba się spodziewać najgorszego.
Ale przecież w perspektywie wiary śmierć nie jest tym, co najgorsze. Tym, co najgorsze jest odłączenie od Boga. Mama
umierała samotna, choć jednocześnie otulona modlitwami wielu przyjaciół. Może to dzięki tym modlitwom,
zanoszonym za wstawiennictwem św. Józefa, patrona dobrej śmierci – w którego mocy jest uczynienie możliwym
tego, co niemożliwe – po tygodniu nieustannych telefonów – pojawiło się światełko.
Jedna z osób z personelu szpitala dała mi bezpośredni telefon do pani ordynator, z zapewnieniem, że to dobra osoba i
może pomoże. Udało się skontaktować z panią ordynator, która zapewniła mnie, że jeśli znajdę księdza gotowego
przyjść do szpitala, ona osobiście go wpuści i zaprowadzi do Mamy. Z tą radosną informacją dzwoniłam znów do
miejscowej parafii. Ostatecznie to zaprzyjaźniony ksiądz z Dzieła zadeklarował gotowość wejścia do szpitala.
Mając już umówionego księdza, zadzwoniłam ponownie na oddział, żeby ustalić godzinę. Ponieważ nie zastałam pani
ordynator, powiedziałam o sprawie innemu lekarzowi, który zareagował nerwowo. Kolejna noc pełna niepokoju i ufnej
modlitwy. Nazajutrz z samego rana telefon do pani ordynator, która potwierdziła wolę wpuszczenia księdza i
osobistego zajęcia się wszystkim. Ksiądz jeszcze tego samego dnia pojechał do szpitala. "Byłem u Mamy, udzieliłem
namaszczenia" – długo wpatrywałam się w treść sms-a, nie mogąc uwierzyć w to, że się udało. Ale to nie koniec
historii. Pani ordynator z przygotowaną listą kilkudziesięciu chorych oprowadziła księdza po całym szpitalu. Wszyscy
pacjenci, którzy tego pragnęli, mogli przyjąć sakramenty święte – być może po raz pierwszy od długiego czasu. Głęboko
wzruszona pani ordynator zadzwoniła do mnie zaraz po wyjściu księdza, opowiadając, jak bardzo ci umierający w
wielkim lęku, samotności i cierpieniu ludzie byli wdzięczni i szczęśliwi. W szpitalne mury, dotąd budzące tylko rozpacz
i grozę, wstąpiła niespodziewana wiosna radości i nadziei.

GŁĘBOKO WZRUSZONA PANI ORDYNATOR ZADZWONIŁA
DO MNIE, OPOWIADAJĄC,
JAK BARDZO CI UMIERAJĄCY
W WIELKIM LĘKU, SAMOTNOŚCI
I CIERPIENIU LUDZIE
BYLI WDZIĘCZNI I SZCZĘŚLIWI.

Potem byłam już spokojna. Dziewiątego dnia rano – gdy wychodziłam z kaplicy, gdzie przed N. Sakramentem
modliłam się w intencji Mamy, zadzwonił telefon ze szpitala. Tej nocy odeszła do Pana. Jej życie nie zawsze układało
się w linię prostą, ale na ostatnią drogę była przygotowana. Poczułam, że serce bije mi w zawrotnym tempie. To nie był
smutek, tylko pełna wzruszenia, niemal radosna ekscytacja. Napisany przez P. Boga scenariusz został odegrany, z
happy endem. Agnieszka nie poprzestała na jednorazowej akcji. Udało się znaleźć księdza i zorganizować stałą opiekę
duszpasterską na oddziale covidowym. https://opusdei.org/pl-pl/article/scenariusz-napisany-przez-pana-boga/
https://pl.aleteia.org/2021/04/20/moja-mama-umierala-w-szpitalu-covidowym-a-ja-dobijalam-sie-o-kapelana-dla-niej/

Chorować 3 tygodnie w tej samej piżamie?
Jest sposób, by pomoc „covidowym
pacjentom”

Jacek Domiński/REPORTER

Wskutek nasilającej się pandemii koronawirusa sporo szpitali boryka się nie tylko z
niedoborem personelu, lecz także brakiem wielu niezbędnych artykułów. W trudnej sytuacji
znajdują się również hospitalizowani pacjenci zakażeni COVID-19, którzy nie mają przy
sobie podstawowych środków higieny osobistej. Jak można pomóc w takiej sytuacji?
Podsuwamy kilka pomysłów. Warto jednak skontaktować się także z lokalnym szpitalem i
zapytać o bieżące potrzeby.

Na każdym tzw. oddziale covidowym leżą ludzie, którzy nie mogą liczyć na odwiedziny bliskich. Wizyty

– co oczywiste – są zakazane, ale problemem jest to, że najczęściej rodziny chorych same objęte są obowiązkową kwarantanną.

Koc, piżama, baton – pomoc pacjentom z COVID-19
Tymczasem samotność nie jest jedynym problemem, z którym muszą borykać się covidowi pacjenci. Dr Dorota Szlosowska, pulmonolog, obnażyła
smutną prawdę o losie zakażonych, których stan wymagał hospitalizacji:

Nie można leżeć przez 2-3 tygodnie z gorączką, dusznością w tych samych majtkach, koszulce, piżamie, bez
szczoteczki, mydła, szamponu, grzebienia. Nikt z rodziny nie przyniesie przekąski, czekoladki, batonika, gazety,
krzyżówki do rozwiązania. Często nie mają własnego kubka, sztućców. Nikt nie doniesie rolki papieru toaletowego,
kuchennego podpasek, chusteczek ani ręcznika. Może być koc, którym można się otulić albo miła poduszka do
przytulenia w tych ciężkich chwilach… Pudełeczko kawy? Herbaty? Bardzo potrzebne są butelki wody…Może warto
pomóc? Pomyśl. To może komuś dać komfort życia i nadzieję.
Lekarka sugeruje, by wczuć się w sytuację takiego pacjenta i zastanowić się, czego potrzebowalibyśmy najbardziej, będąc na ich miejscu. Następnie
warto kupić kilka takich rzeczy, podjechać do najbliższego szpitala i zostawić na którymś z oddziałów covidowych.
Na każdym oddziale leżą ludzie: https://pl.aleteia.org/2020/11/05/chorowac-3-tygodnie-w-tej-samej-pizamie-jak-pomoc-covidowympacjentom/

Czarny grzyb atakuje ozdrowieńców. Nowa zaraza Fot: stockpexel/Shutterstock

CZARNY GRZYB ROZNOSI SIĘ W SZALONYM TEMPIE.
LUDZIE UMIERAJĄ W MĘKACH
COVID-19? Kto by się przejmował, gdy nad światem zawisła potworna zaraza czarnego grzyba. Dziwna, przerazająca i
co najgorsze śmiertelna choroba zbiera coraz większe żniwo. Co się dzieje?
Czarny grzyb, czyli fachowo - mukormykoza - atakuje ozdrowieńców, którzy wyleczyli się z COVID-19. Mukormykoza
kolejną plagą po COVID-19?
Choroba wywoływana jest przez grzyb Mucorales, który naturalnie występuje w środowisku! Indyjscy lekarze
podejrzewają, że masowe zarażenia wywoływane są leczeniem pacjentów z COVID-19 sterydami. Najczęściej chorują
bowiem osoby mocno osłabione, pacjenci, którzy ciężko przechodzili zakażenie koronawirusem SARS-COV-2 i
wymagali hospitalizacji.
W szpitalach w Indiach najpoważniejsze przypadki COVID-19 leczy się właśnie za pomocą sterydów, między innymi
deksametazonem. I choć terapia zdaje się skuteczna, to coraz częściej dochodzi do potwornych skutków ubocznych.

Czarny grzyb zabija ozdrowieńców
Mukormykoza rozwija się głównie w nosie i zatokach, zdarza się tez jednak, że
atakuje mózg i oczy. Jej pierwsze objawy to zatkany, krwawiący nos, wokół którego
mogą pojawić się czarne plamy, a także opadanie powiek, obrzęk i ból oczu,
osłabione widzenie a w ostateczności nawet utrata wzroku.
Leczenie mukormykozy jest bardzo trudne, może wymagać operacji. Niestety
choroba często kończy się też śmiercią pacjentów.
Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/CZARNY-GRZYB-ATAKUJE-OZDROWIENCOW-PO-COVID-19.Ludzie-umieraja-21-05-2021

Zamknięty w
żelaznym płucu
od 69 lat.
W1952 roku lato w Teksasie okazało się szczególnie gorące. W ciągu jednego roku zachorowało 60 tys. osób.

Epidemia polio i żelazne płuca: 6-letni Paul podczas zabawy w ogrodzie gorzej się poczuł. Rozbolała go głowa i szyja, dostał
wysokiej gorączki. Pamięta, że kiedy mama zobaczyła, co się z nim dzieje, wykrzyknęła: „Boże, błagam, nie mój syn!”. W miarę jak stan chłopca się pogarszał,
chciała zabrać go do szpitala, ale usłyszała, że nie ma już wolnych miejsc. W końcu jednak uznała, że to jedyne wyjście, bo Paul nie mógł już samodzielnie
oddychać. Lekarz, który go zobaczył, powiedział, że nic nie da się już zrobić i próbował odprawić zrozpaczoną kobietę. Na szczęście jego kolega nie poddał się tak
łatwo. Przeprowadził natychmiastowy zabieg tracheotomii, dzięki czemu uratował chłopca od śmierci przez uduszenie. Paul obudził się dopiero 3 dni później – w
maszynie zwanej żelaznym płucem, z której wystawała mu tylko głowa. Wokół siebie zobaczył dziesiątki dzieci w podobnym stanie.

Paul Alexsander: udowodnić, że się mylą: Okazało się, że zachorował na skutek wirusa polio, który uszkodził u
niego ośrodkowy układ nerwowy i uniemożliwił mu oddychanie. W szpitalu spędził 18 koszmarnych miesięcy. Nie mógł komunikować się z innymi ludźmi i
wspomina, że kiedy wydawało mu się, że nawiązał kontakt z innym dzieckiem, robiąc do niego miny, dziecko umierało, a on znów był sam. Lekarze w końcu
postanowili wypisać go do domu, ale nie dawali mu żadnych powodów do optymizmu. Pewnego razu usłyszał, że jest w tak w złym stanie, że nie powinien żyć i
prawdopodobnie dzisiaj umrze. Do tej pory pamięta złość, którą wtedy poczuł. Postanowił udowodnić wszystkim, że się mylą.

Paul Alexander. Determinacja i walka: Wciąż musiał używać żelaznego płuca przez większość czasu, ale terapeuta
nauczył go też „żabiego oddychania”, czyli używania mięśni w ustach i gardle do wciągania powietrza do płuc. W ciągu dnia mógł więc oddychać samodzielnie,
choć wymagało to od niego znacznego wysiłku. W nagrodę za swoje starania dostał od terapeuty szczeniaczka. Rodzice wspierali go ze wszystkich sił. „Po prostu
mnie kochali. Mówili, że mogę zrobić co zechcę, a ja im wierzyłem” – mówi. Nie każdy jednak zachowywał się właściwie. Jego rodzice razem z rodzicami innych
dzieci z niepełnosprawnościami musieli przekonywać lokalną szkołę przez ponad rok, żeby mógł się do niej zapisać, ucząc się z domu. Paul ostatecznie zdał
egzaminy końcowe z najwyższymi możliwymi ocenami niemal ze wszystkich przedmiotów i dostał się na studia prawnicze. Czuł, że wszędzie jest jedyny, że nie
ma nikogo, kto byłby w podobnej sytuacji. To z jednej strony utrudniało mu życie, ale z drugiej – dawało determinację do walki.

Żelazne płuco w użyciu, fotografia ilustracyjna.

Wikipedia | Domena publiczna

Czyta, uczy się, maluje. I napisał książkę: Skończył studia i rozpoczął pracę prawnika. Miał wsparcie

przyjaciół i cieszył się z każdej rzeczy, którą mógł zrobić samodzielnie. Przez pewien okres udawało mu się spędzać każdego dnia większość czasu
poza żelaznymi płucami. Z upływem lat jego sytuacja zdrowotna zaczęła się jednak pogarszać. Obecnie opuszcza je zaledwie na kilka minut
dziennie. Nadal czyta i uczy się, przewracając strony książek przy pomocy długopisu leżącego obok. Używa go także do malowania i pisania. To
właśnie w ten sposób stworzył swoją autobiografię. Dlaczego chciał podzielić się historią swojego życia? „Po to, żeby zainspirować tysiące ludzi,
takich jak ty, nieważne skąd jesteś i jak wygląda twoja przeszłość, bez względu na to z jakimi wyzwaniami się mierzysz, do tego, by uwierzyli, że mogą
zrobić to, czego naprawdę pragną” – mówi. https://pl.aleteia.org/2021/04/28/zamkniety-w-zelaznym-plucu-od-69-lat-mozesz-zrobic-czegonaprawde-chcesz/

Fot: east News

OTO KALKULATOR ŚMIERCI. OBLICZA RYZYKO
ZGONU NA KORONAWIRUSA
Paraliżuje was strach przed koronawirusem? Zastanawiacie się, jakie naprawdę jest
ryzyko zakażenia i czy COVID-19 wyśle was w zaświaty? Możecie to sprawdzić w
kilka sekund. Powstał właśnie kalkulator ryzyka śmierci na SARS-CoV-2.
Jakie jest ryzyko, że umrzecie na koronawirusa? Od teraz możecie to sprawdzić w
domowym zaciszu, wystarczy dostęp do internetu i trochę odwagi. Naukowcy z
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia udostępnili w sieci
specjalny "kalkulator śmierci" który pozwala oszacować ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19 i zgonu z powodu choroby.
Czy tej aplikacji można ufać? Jak zapewnia Antyradio.pl, "w pracach nad prostym,
ale dającym do myślenia narzędziem brali udział także lekarze i epidemiolodzy".
Kalkulator ryzyka zgonu - sprawdź czy umrzesz na koronawirusa
Aby kalkulator oszacował wasze szanse na przeżycie koronawirusa, wystarczy podać
takie dane jak płeć, wiek i ewentualne choroby. Aplikacja pokaże procentowo ryzyko
śmierci z powodu COVID-19.
Kalkulator COVID-19 stworzyli naukowcy Vika, którzy na co dzień pracują nad
projektem badawczym dotyczącym długości życia w zdrowiu. Model na bazie,
którego działa kalkulator powstał w oparciu o najnowsze badania naukowe dotyczące
SARS-Cov-2. Jest to wstępna wersja modelu i będzie on na bieżąco aktualizowany –
informują twórcy kalkulatora.
Kalkulator dostępny jest TUTAJ: https://vika.life/calculator

Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Oto-kalkulator-smierci.-Oblicza-ryzyko-zgonu-na-koronawirusa

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-m-guziak-nowak-sa-grupy-chcace-zabic-w-lonie-matki-dziecko-ktore-za-godzine-mogloby-sie-narodzic/

Kochasz zwierzęta bardziej niż ludzi?
https://gazetalubuska.pl/kochasz-zwierzeta-bardziej-niz-ludzi-nic-na-to-nie-poradze-ale-slyszac-to-mam-poczucie-ze-cos-w-zyciu-poszlo-nie-tak/ar/13154294

ZOBACZ RÓWNIEŻ Video: "Są milusie, można je głaskać i przytulać". Wyjątkowa "alpakoterapia"

https://www.goniec.net/2021/05/17/zgodnie-z-polskim-prawem-szczepienia-przeciw-covid-to-udzial-w-eksperymencie/
https://wolnemedia.net/matka-nastolatka/
https://wolnemedia.net/smierc-wandei-ludobojstwoduma-francji/
https://jupi-tupi.pl/

Biały Marsz -

https://wolnemedia.net/my-dzieciaki-z-poprawczaka/

https://stacja7.pl/historia/bialy-marsz-historyczny-protest-studentow-przeciwko-przemocy-manifest-milosci-i-pokoju/

HISTORIA:
- https://www.magnapolonia.org/pod-gora-sw-anny/
- https://www.magnapolonia.org/bialo-czerwona-flaga-nad-monte-cassino/
- https://www.magnapolonia.org/77-lat-temu-rozpoczelo-sie-pierwsze-natarcie-ii-korpusu-polskiego-na-montecassino/

- https://www.magnapolonia.org/na-marginesie-wyprawy-kijowskiej-1920/
- https://www.magnapolonia.org/101-lat-temu-nasze-wojska-zajely-kijow/
- http://blog.magnapolonia.org/rumunski-film-o-komunistycznych-obozach/
- http://blog.magnapolonia.org/gen-wl-anders-i-monte-cassino/
Harcerstwo Polskie II Rzeczpospolita obóz 1935 - https://youtu.be/CrHU_iE7bEM
- https://www.onet.pl/informacje/lisaknetpl/smutne-losy-dzieci-w-xix-w-porzucane-bezdomne-oddawanew-dobre-rece/l60lnq7,30bc1058
- https://www.ofeminin.pl/lifestyle/kultura/te-kobiety-siedzialy-w-wiezieniach-byly-bite-i-maltretowaneprzez-ubekow/9hh291w
- https://www.ekai.pl/skandal-w-klinice-aplikujacej-ideologie-genderowa-dzieciom/
SZCZEPIONKI:
- https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-obserwacje-naukowe-o-mrna/
- https://www.radiomaryja.pl/multimedia/krytyczne-spojrzenie-na-pandemie-paszporty-covidowe-iszczepionki/
- https://www.radiomaryja.pl/informacje/austria-rezygnuje-ze-szczepionki-astrazeneca/
- https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-z-halat-szczepionki-to-pomysl-biznesowy-zyskifirm-ze-sprzedazy-preparatow-testow-czy-masek-sa-niebywale/
- https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-red-w-golonka-bill-gates-wierzy-ze-szczepionki-sadroga-do-zdrowszego-swiata-w-ktorym-wzrost-populacji-bedzie-zatrzymany-przez-lepszy-stan-zdrowialudzi/
- https://www.bankier.pl/wiadomosc/Doktor-Pawel-Grzesiowski-stracil-prace-za-krytyke-dzialan-rzadudot-pandemii-7986072.html
- https://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Ratownicy-medyczni-z-SOR-u-zwolnieni-w-trakciedelegacji-do-szpitala-covidowego,218731,1.html
- https://www.onet.pl/informacje/onetpoznan/dodatki-covidowe-dla-lekarzy-15-tys-zl-za-jeden-kontakt-zpacjentem/jlemzvn,79cfc278

O. Ludwik Stryczek z Kamerunu - https://youtu.be/4Gcn8NCDJ8E

http://szwendacz.eu/2019/11/23/kamerun/

Kamerun - https://misyjne.pl/misja/kamerun-kozy-w-toyocie-misyjne-drogi/

Teroz Gorce - http://szwendacz.eu/2020/02/11/glowny-szlak-beskidzki/

Po rozpuszczalnej kawie i jajecznicy na tarasie Maciejowej, z widokiem na Tatry, pożegnałem sympatycznych właścicieli. Dość szybko dotarłem do
schroniska na Starych Wierchach, z którego zapamiętam świetne espresso i wszechobecny zapach zupy grzybowej. ..Albo starych butów… Dobra, niech
zostanie w pamięci jako grzybowa. Po drodze na Turbacz, leżące świerki skutecznie zwolniły tempo, a ja pokazałem całe bogactwo swojego słownictwa,
wymyślając coraz to nowe epitety powalonym świerkom. Za to schronisko na Turbaczu to dla mnie rydzyki na masełku i zupa chrzanowa.
22 km dalej czekał na mnie Lubań i wielka wieża widokowa na szczycie. To będzie wielka noc…

Stworzenia Boże

czytaj - Katecheza z pszczołami
https://stacja7.pl/styl-zycia/ich-znaczenie-docenia-nawet-biblia-dlaczego-i-jak-powinnismy-dbac-o-pszczoly/

Pszczoły są bez wątpienia „stworzeniami Bożymi”. Występują w Piśmie Świętym w
następujących znaczeniach i kontekstach:
* pracowitego i twórczego owada, którego owoc pracy jest niezwykłej szlachetności i
słodyczy w porównaniu (kontrastowym) z niepozornością pszczoły, jej niewielkimi
rozmiarami oraz ostrością jej jadu: „Mała jest pszczoła wśród latających
stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.” (Syr 11, 3);
* udręki, osaczenia, trudnego do opanowania ataku przeprowadzonego przez
wrogów, z którego wyzwolić może jedynie Bóg: „Wyszli naprzeciw wam Amoryci,
mieszkający w tych górach, gonili was, jak to czynią pszczoły, i pobili was w
Seirze aż do Chorma.” (Pwp 1, 44); „Osaczyły mnie w krąg [narody] jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie: lecz starłem je w imię Pańskie.” (Ps 118, 12);
* symbol wyludnienia, opustoszenia kraju, w związku z tym również ugoru: „Pan
sprowadzi na ciebie i na twój lud, i na dom twego ojca czasy, jakich nie było
od chwili odpadnięcia Efraima od Judy. W owym dniu zagwiżdże Pan na
muchy przy końcu odnóg nilowych w Egipcie i na pszczoły w ziemi
asyryjskiej. I przylecą, i wszystkie razem obsiądą parowy potoków i rozpadliny
skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska.” (Iz 7, 17-19);
* w znaczeniu duchowo-alegorycznym: dla opisu pokus, uciążliwych i natrętnych
trudności duchowych. „Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, paliły, jak ogień pali
ciernie, lecz w imię Pana je pokonałem” (Ps 118, 12).
Biorąc do ręki miód możemy mówić, że jest to owoc drzew, roślin i kwiatów oraz
pracy naszych pszczół. A w pochwalnym hymnie na cześć świecy paschalnej –
paschału – w Wielką Sobotę śpiewamy o tym, że to właśnie pszczoły dostarczyły
wosku na tę świecę. Pszczoła jest symbolem pracowitości. Żyje krótko, bo około 35
dni, z tego przynajmniej połowa to ciężka praca. W ciągu dnia wylatuje z ula do 10

razy i udaje się w poszukiwaniu nektaru nawet na odległość do 4 kilometrów. To
daje 10 godzin pilnej i ciężkiej pracy dziennie. Dla zebrania 1 litra miodu pszczoły
muszą odwiedzić od 1 – 1,5 miliona kwiatów! Pszczoła umiera z przepracowania,
czasem niosąc cenny nektar, pada martwa w drodze do swojego domu. Wykonała
swoje zadanie dane jej przez Stwórcę do końca swoich możliwości. Nikt jej nie
szuka i nie daje pochówku… Sama jedna pszczoła niewiele by zdziałała. Rodzina
pszczela to bardzo dobrze zorganizowany organizm kierowany przez matkę. Matka
potrafi osiągnąć wiek 3 – 5, czasem 6 – 7 lat, co w pszczelim świecie jest prawie
wiecznością. Jej życie to ciągła praca i troska o to, by rodziły się nowe pokolenia
robotnic. Gdyby tak naszą ukochaną ojczyznę oddać pszczołom we władanie
mielibyśmy kwitnący kraj, bez bezmyślnych przepisów komplikujących życie i pracę
prostego człowieka. Praca pszczół, praca ich hodowców i opiekunów ma na celu nie
tylko zebranie cennego miodu, lecz ma także służyć chwale Boga, naszego Stwórcy
i Dawcy wszelkiego życia: roślin, kwiatów, drzew, wszelkich istot żyjących i
ludzkiego trwania.

Ciekawy jest żywot tego świętego. Po śmierci biskupa Mediolanu wybuchł spór
między arianami i katolikami, czyj kandydat ma być jego następcą na stolicy
biskupiej. Ambroży podjął się roli pośrednika i jurora w tym sporze. Skutek był taki,
że właśnie jego wybrano na biskupa Mediolanu. Nie byłoby w tym może nic
nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że Ambroży był dopiero katechumenem
przygotowującym się do chrztu. https://www.karmel.pl/stworzenia-boze/

Fot: Tim Faasen/ANP Kina/East News

Czarne pszczoły, czyli zadrzechnie fioletowe,
to największe owady tego typu w naszym kraju. Populacja tych pszczół w Polsce zaczęła się odradzać w
2016r. W roku ubiegłym pojawiły się powiadomienia o 159 nowych stanowiskach zadrzechni, m.in.
w Poleskim Parku Narodowym, w Bieszczadach, Wrocławiu, Miechowie i Włoszczowej.
Czarna pszczoła to duża pszczoła o długości ciała 24 mm. Czułki samic złożone są z 12, a samców z 13
członów. Dorosłe czarne pszczoły można spotkać od maja do końca lata. Samice zbierają pyłek i nektar z 17
gatunków roślin, należących do 10 rodzin. Można je zobaczyć na kwiatach groszku pachnącego, robinii
akacjowej, soi warzywnej i żmijowca zwyczajnego. Czarne pszczoły to gatunek niegroźny i pożyteczny. Nie
jest to gatunek inwazyjny, nie stanowi niebezpieczeństwa dla innych pszczół. Wbrew opowieściom, nie
atakują uli. Są raczej pokojowe nastawione, a gniazda zakładają w starych drzewach. Należy jednak
pamiętać, że czarna pszczoła robi się nerwowa przed deszczem i wtedy lepiej nie wchodzić jej w drogę.
Owady te różnią się od typowych pszczół żyjących w dużych koloniach, ponieważ egzystują samotnie,
głównie w spróchniałych pniach, konarach starych drzew lub w resztkach roślinnych. Preferują jednak
właśnie martwe pnie lub konary, w których żłobią skomplikowane systemy korytarzy i w nich opiekują się
potomstwem. Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/Czarne-pszczoly-w-Polsce.-Czy-zadrzechniefioletowe-sa-niebezpieczne-20-05-2021
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CZARNY SZERSZEŃ DOTARŁ DO EUROPY.
ZAMORDOWAŁ PIERWSZĄ OFIARĘ
Czarny szerszeń jest olbrzymim i ogromnie niebezpiecznym owadem.
Gigant z Azji dotarł do Europy i już zbiera śmiertelne żniwo.
Jest pierwsza ofiara bzyczącego mordercy.
Czarny szerszeń to wielki, niebezpieczny i agresywny owad. Do tej pory
występował w Azji, ale z uwagi na zmiany klimatyczne, zaczął się
przemieszczać. Ku naszej rozpaczy, wielki owad wylądował już w
Europie. Co gorsza, zabrał już życie pierwszej ofierze.
54-letni Hiszpan zmarł po ugryzieniu azjatyckiego szerszenia giganta.
Informację podało Fox News, które zaznaczyło, że w chwili zdarzenia
mężczyzna akurat pracował przy swoim ulu. Czarny szerszeń stanowi
przede wszystkim ogromne zagrożenie dla pszczół, w ciągu kilku godzin
potrafi zniszczyć cały ul. Tego najbardziej obawiają się mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych, w których szerszeń azjatycki również się już
zadomowił.
Gigant osiąga nawet 5 cm długości i atakuje wyjątkowo wściekle. Jego
jad jest w stanie z łatwością zabić człowieka. Czarny szerszeń przyczynia
się rocznie do śmierci 50 osób w Japonii.
Teraz jego panowanie rozprzestrzenia się na Europę. Kiedy ktoś zobaczy
takiego gargantuicznego owada, absolutnie nie należy go dodatkowo
rozdrażniać. Pilnujmy siebie i dbajmy przede wszystkim o nasze zdrowie.
Więcej: https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/Czarny-szerszen-dotarl-do-Europy.-Zamordowal-pierwsza-ofiare

Lasy Państwowe ostrzegają.

Ten owad może zabić!

Oleica krówka to niezwykle niebezpieczny owad. Wydziela on oleistą żółtą ciecz, która zawiera związek
chemiczny o nazwie kantarydyna. Lasy Państwowe podkreślają, że trzeba bardzo uważać, bo to jedna z
najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie.
Przed oleicą krówką ostrzega Nadleśnictwo Dojlidy. Jego przedstawiciele przytoczyli 10 faktów na temat tego
owada. Zauważono, że to gatunek chrząszcza z rodziny majkowatych o ciemnogranatowym, niebieskoczarnym
lub czarnym ubarwieniu ciała z metalicznym połyskiem.

Występuje na terenie całego kraju, spotykana jest dość rzadko. Preferuje zbiorowiska traw na
nasłonecznionych terenach, polanach, łąkach. Jest duża - długość ciała może wynosić nawet 35 mm.
Owady dorosłe mają skrócone pokrywy skrzydłowe i duży, pękaty odwłok. Samice są znacznie
większe od samców. U samca czułki są "złamane" - dzięki czemu łatwo odróżnić płcie - podkreślono.
Owady dorosłe można spotkać od kwietnia do czerwca. Nazwa oleicy pochodzi natomiast stąd, że podczas
sytuacji stresowych owad wydziela oleistą żółtą ciecz, która zawiera silnie trujący związek chemiczny kantarydynę. To jedna z najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie.

Dawniej kantarydynę wykorzystywano w medycynie (pobudza zakończenia nerwowe i błony śluzowe
układu moczowo-płciowego), jako afrodyzjak i do produkcji trucizny - wyjaśniają przedstawiciele
Nadleśnictwa Dojlidy.

Oleica krówka. Ile wynosi dawka śmiertelna?
Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 0,03 g tej substancji.
Pojedynczy owad co prawda nie potrafi wyprodukować aż takiej ilości
kantarydyny, ale jego "porcja" może silnie podrażnić ludzką skórę,
szczególnie wtedy, gdy substancja dostanie się do nosa i oczu.
Istnieją owady np. ogniczek grzebykoczułki, który pozyskuje truciznę z martwych osobników oleicy po
to, by samemu stać się toksycznym - https://www.o2.pl/informacje/lasy-panstwowe-ostrzegaja-ten-owad-moze-zabic-

6642031323519520a

https://pl.aleteia.org/2021/03/15/ksiadz-jako-blues-brothers-i-z-rozowymi-hantlami-te-filmiki-rozbawia-was-do-lez/

https://pl.aleteia.org/2021/03/08/chcial-poddac-sie-eutanazji-a-zostal-magistrem-psychologii-januszowi-switajowi-pomogla-anna-dymna/

https://pl.aleteia.org/2021/03/07/przezyl-katastrofe-lotnicza-potem-ocalal-z-wypadku-to-kolejny-cud/

https://pl.aleteia.org/2021/03/02/ma-107-lat-i-co-tydzien-jest-na-mszy-sw-w-inny-miejscu-na-swiecie-jak-to-mozliwe/

https://pl.aleteia.org/2021/02/22/ma-36-lat-11-dzieci-i-marzy-o-kolejnych-uwielbiam-byc-mama/

https://pl.aleteia.org/2021/01/28/4-letni-leon-ma-autyzm-i-nie-mowil-jego-zycie-zmienil-maly-slodki-szczeniak/

https://pl.aleteia.org/2020/12/31/w-kapciach-i-dresie-68-latek-przyjal-i-komunie-sw-w-szpitalu-narodowym/

https://pl.aleteia.org/2020/11/12/nigdy-nie-jestes-za-stary-by-tanczyc-alez-to-malzenstwo-seniorow-wywija-wideo/

NIE

JEDZ:

https://www.o2.pl/zdrowie/najgorsza-ryba-na-rynkunaszpikowana-hormonami-antybiotykami-i-rakotworcza-rtecia-6633958796728449a

https://www.o2.pl/zdrowie/uwaga-ta-ryba-truje-inne-krajejej-zakazuja-w-polsce-kupisz-wszedzie-6611585370712193a

https://www.o2.pl/zdrowie/zbadali-baltyckie-sledzieodkrycie-jest-szokujace-6630752402609793a

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetzdrowie/lososhodowlany-sprawdz-dlaczego-lepiej-go-unikac/lt5xvf,2b83378a

Ryby nie zawsze są zdrowe. Codzienne spożywanie pangi czy łososia może
mieć bardzo poważne skutki. Oto gatunki ryb, których należy unikać: Łosoś
hodowlany, Panga, Tilapia, Rekin. https://www.o2.pl/artykul/tych-ryb-lepiej-nie-jedz-oto-najbardziej-szkodliwe-dlaczlowieka-gatunki-6408131643983489a

Nowa postać Synodu Biskupów,

aby dać głos Ludowi Bożemu: Zmienia się

formuła Synodu Biskupów. Nie będzie on już jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem podzielonym na trzy etapy:
lokalny, kontynentalny i powszechny w Rzymie. Chodzi o to, by w jak największym stopniu zaangażować w ten
proces cały Lud Boży, aby każdy mógł się wypowiedzieć. „Proces decyzyjny w Kościele rozpoczyna się bowiem
zawsze od słuchania, bo tylko w ten sposób możemy zrozumieć, jak i gdzie Duch chce prowadzić Kościół” –
powiedział kard. Mario Grech.
Przebieg procesu synodalnego określa ogłoszony dziś dokument sekretarza synodu, zatwierdzony przez Papieża.
Przewiduje on, że zgromadzenie synodalne w Rzymie odbędzie się w październiku za dwa lata.
Temat: „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”.
Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października oraz 17 października
w Kościołach partykularnych. Pierwszy etap procesu ma miejsce na szczeblu lokalnym i potrwa do kwietnia
przyszłego roku. Jego celem, jak czytamy w dokumencie, jest konsultacja całego Ludu Bożego. Sekretariat Synodu
przygotuje kwestionariusz i vademecum z propozycjami, jak przeprowadzić konsultacje w każdym Kościele
partykularnym. Każdy biskup będzie musiał mianować osobę odpowiedzialną za przebieg synodu na szczeblu
diecezjalnym oraz za kontakt z konferencją biskupów. To właśnie w ramach lokalnych episkopatów podjęte będzie
ostateczne rozeznawanie i wypracowana zostanie synteza, którą należy przesłać do Rzymu.
Na podstawie tych syntez zostanie opracowany przez sekretariat synodu w Watykanie pierwszy dokument roboczy,
instrumentum laboris, który będzie stanowił podstawę do rozeznania i spotkań przedsynodalnych na szczeblu
kontynentalnym. Ta druga faza synodu odbędzie się od września przyszłego roku do marca roku 2023.
Każde spotkanie kontynentalne wypracuje własny dokument końcowy, który zostanie przesłany do Watykanu,
gdzie na ich podstawie zostanie opracowany drugi dokument roboczy dla zgromadzenia synodalnego,
które odbędzie się w Rzymie w październiku 2023 r.
Jak zapewnia kard. Grech nie chodzi tu o demokrację czy jakiś populizm, lecz o realizację pradawnej zasady,
że pod dyskusję wszystkich powinno zostać poddane to, co dotyczy wszystkich. Kościół jest bowiem Ludem Bożym i
to właśnie ten lud na mocy chrztu jest aktywnym podmiotem życia i misji Kościoła.
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2021-05/nowa-postac-synodu-biskupow-aby-dac-glos-ludowi-bozemu.html

Litania do Św. Józefa. Po liście Papieża Franciszka.
"Patron wykluczonych"
Episkopat ogłosił zmiany w litanii do św. Józefa, które
zostały wprowadzone po decyzji Stolicy Apostolskiej.
Do litanii dodano siedem nowych wyzwań:
1.- "Opiekun Odkupiciela",
2.- "Sługa Chrystusa",
3.- "Szafarz zbawienia",
4.- "Podpora w trudnościach",
5.- "Patron wykluczonych",
6.- "Patron strapionych"
7.- "Patron ubogich".
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,27041619,ogloszono-zmiany-w-znanej-modlitwie-do-sw-jozefa-po-liscie.html

Fot. Gera Juarez / Cathopic

Wkrótce odnowienie Aktu poświęcenia
Polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa

Narodu

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem w setną
rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 r.),
biskupi w imieniu Kościoła ponowią Akt zawierzenia Polski
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystego Aktu dokona
arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski, podczas Mszy świętej o godz. 18 w krakowskiej bazylice Serca
Jezusowego.
Uroczystość ma rangę ogólnonarodową i ściśle religijny charakter.
Informacje i transmisje będzie można znaleźć na stronie internetowej https://bazylikaserca.pl/ i kanale https://www.youtube.com/watch?v=nw8654jryro
Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zostanie
odnowiony w tym dniu w całej Polsce podczas Mszy świętych i nabożeństw.
(materiały do pobrania).
https://www.ekai.pl/wkrotce-odnowienie-aktu-poswiecenia-narodu-polskiego-najswietszemu-sercu-jezusa/

