
 

 

 

 

 

 
 

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 

P O P R Z E D N I E      W I A D O M O Ś C I                                                                                                                                        

C Z Y T A J :  http://rabka.swmm.eu/test1.php 

LINK DO TRANSMISJI - https://youtu.be/dCDr9ft0Ym4 
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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) ; https://youtu.be/VEdVoiZUfUw 

24-go - From the Shrine of Our Lady of Lourdes in Myanmar-Birma;  https://youtu.be/NH8nFnMTGik   https://youtu.be/Q9EfJukzHt8 

25-go z bazyliki Matki Bożej w Ta’Pinu (Malta; https://youtu.be/Fs0yQnw3zsY    

26- z Guadelupe; https://youtu.be/dCDr9ft0Ym4  https://youtu.be/v1H540Ho4OA https://youtu.be/ezebRhjLCmY  https://youtu.be/fR6tqHRxOGs 

27-go – z greckokatolickiego sanktuarium w Zarwanicy (Ukraina) ; https://youtu.be/CFAPo1mYO6g 

28-go z sanktuarium Matki Bożej w Altötting (Niemcy) ; https://youtu.be/4P-Gd70XDQg 

29-go z sanktuarium Królowej Libanu w Harissie (Liban), https://youtu.be/fvCkbwMmjfY 

30-go Matki Bożej Różańcowej w Pompejach (Włochy); https://youtu.be/aOOV_20q4-k 

31- go z Groty Lurdzkiej w Ogrodach Watykańskich: https://youtu.be/hWnrw0QFVP4  .
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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, 

 

    

    

    

    

Birma – 24.V 

Różaniec Św. 
Malta – 25.V 

Różaniec Św. 



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/
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Nabożeństwo majowe na statku [WIDEO] https://youtu.be/Lll3rVGH6rs 

Podczas rejsu statkiem po Wiśle, odprawione zostało nabożeństwo majowe. W 
modlitwie wzięli udział, zachowując obostrzenia pandemiczne, kapłani, siostry 
zakonne, klerycy oraz wierni.Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył bp Krzysztof 
Nitkiewicz, biskup sandomierski, który podkreślił,  NMP czczona jest od wieków jako 
„Gwiazda morza”. Zauważył też, że kiedy nie było jeszcze urządzeń nawigacyjnych, 
marynarze patrzyli w niebo, aby z gwiazd odczytać właściwy kierunek żeglugi. –
 Maryja prowadzi ku Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem. Podążajmy za 
Nią, a nie zginiemy pośród odmętów świata – zachęcał biskup sandomierski. 
>>> Skąd wzięły się nabożeństwa majowe? 

                                                                                   
FOT. DIECEZJASANDOMIERSKA 

Statek z modlącymi się osobami popłynął ze Starego Portu w Sandomierzu w górę rzeki na wprost wzgórza 

Salve Regina i w stronę Gór Pieprzowych. Nabożeństwo majowe na statku powoli staje się sandomierską 

tradycją. Organizowane jest z inicjatywy biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza od 2018 r. Od 

samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem. https://misyjne.pl/przerwa-artykul/nabozenstwo-majowe-na-statku-wideo/
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Matka Boża z Aparecidy. Mała figurka w największej 
bazylice maryjnej na świecie. Figurka ma zaledwie 40 cm wysokości i znajduje 

się w największej bazylice poświęconej Maryi na świecie. Historia figury Matki Bożej z Aparecidy rozpoczyna 

się w 1717 roku. Wtedy to mieszkańcy miejscowości Guaratinguetá zostali powiadomieni o przyjeździe ważnego 

gubernatora stanu Sao Paulo i Minas Geras, dla którego postanowiono wydać huczną ucztę przygotowaną z dań 

rybnych. Zadanie złowienia ryb powierzono trzem rybakom – Domingos Garcia, Felipe Pedroso i Joao Alves. Po 

wielu godzinach połowu nie udało się im jednak złowić żadnej ryby. Zniechęceni, postanowili po raz ostatni 

zarzucić sieci. Ku ich zdumieniu, w sieci odnaleźli nie ryby, a… korpus drewnianej figury. Rybacy postanowili 

powtórnie zarzucić sieci – natychmiast ujrzeli w nich brakujący element figurki – głowę Matki Bożej. Według 

przekazów dwa elementy połączyły się w taki sposób, że nie można ich było od siebie odłączyć. Zaraz po tym 

zdarzeniu, rybacy wyłowili mnóstwo ryb. Zdarzenie to rybacy przypisali wstawiennictwu Matki Bożej.  Od małej, 

maryjnej kapliczki do bazyliki. Największej na świecie! Przez pierwsze 15 lat od tego zdarzenia, Matce Bożej hołd 

oddawali głównie rybacy i ich rodziny. Bardzo szybko kult Matki Bożej zaczął się rozprzestrzeniać – modlący się 

opowiadali o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach. Z czasem mała kapliczka wybudowana przez 

rybaków przestała być wystarczajaca – w 1734 roku wikariusz Guaratinguetá wybudował kaplicę na wzgórzu 

Coqueiros, do której od około 1745 roku zaczęły napływać pielgrzymki wiernych. Liczba pielgrzymów rosła i w 

roku 1834 rozpoczęto budowę bazyliki. W 1930 r. Brazylijczycy złożyli hołd Matce Bożej z Aparecida, obierając Ją 

sobie za przewodniczkę i patronkę, a papież Pius XI ogłosił Niepokalaną z Aparecida główną patronką Brazylii. W 

roku 1955 została rozpoczęta budowa nowej, większej Bazyliki. Architekt Benedito Calixto zaprojektował budynek 

w formie greckiego krzyża. Bazylika zajmuje powierzchnię 18000 metrów kwadratowych i może pomieścić 45 tys. 

wiernych. https://stacja7.pl/maryja/matka-boza-z-aparecidy-mala-figurka-w-najwiekszej-bazylice-maryjnej-na-swiecie/
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Odnów w sobie radość! | Majowe ze Stacją7 

 

 

 

 

 

 

Video: https://youtu.be/nY7Oo-_W3p8      https://youtu.be/FmiHIWDzpW0

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boża radość jak rzeka - https://youtu.be/MPs4GCxf53c   https://youtu.be/GMG6KvKR3Vg 

What A Beautiful Name - Hillsong Worship - https://youtu.be/nQWFzMvCfLE?list=PLcyXaRmNaA_9fxNAouC5AiUuNMK6Ujpsy 

 

 

 

 

 

 

 

Rosyjska piosenka religijna - Chwała Bogu za wszystko - https://youtu.be/3iKrawr9j4Y 

Я люблю Тебя, Иисус! - https://youtu.be/-V5JdEUvmIg?list=PL_VwLjIHi7xDTIblTuDFibN1dqrJlmpie

 

  

Maryjo, przyczyno naszej radości, prosimy byś 
pokazywała nam, że życie w niebie jest możliwe. 
Nie pozwól nam ulec podszeptom złego ducha, 
który próbuje nas wprowadzać w rozpacz. 
Odnawiaj w nas radość! Przyczyno naszej radości, 
.                                              módl się za nami! 
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Litania Loretańska,                                            
Majówka w Beskidzie Żywieckim                          
- Zespół Regionalny Magurzanie 
https://www.youtube.com/watch?v=3Rpu0SugUQ4 
 
 

Chwalcie łąki umajone – Holniki  

https://youtu.be/9eB9REhnRig                                       

 
 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE - 
Porębiański Ród / GREGORIANUS  
https://youtu.be/GFRkGcMRDxg                                 

 
 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE [HD] 
https://youtu.be/14pfPdwdBF8                              

 
 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE 
https://youtu.be/HWGVqhNaziU                             

 
 

Majówka w Beskidzie Żywieckim,                      
rola przydrożnych kapliczek w 
kulturze ludowej - ZR Magurzanie           
https://youtu.be/WxOL0eGxd84                  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rpu0SugUQ4
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Apel jasnogórski (młodzieżowy) 
https://youtu.be/2pDIVq5tYZQ   

                 

 
 

Zdrowaś bądź Maryja    
https://youtu.be/UstisMDAJp0                 
 
 

Z dawna Polski Tyś Królową 
https://youtu.be/C7n8Gk2dIQk                 
 
 

ZAPADA ZMROK - PANIENCE NA 
DOBRANOC [HD] https://youtu.be/gMmzv_0rYsk                 

 
 

Była cicha i piękna jak wiosna  
https://youtu.be/tSCd5Ie9cYE                

 
 

https://youtu.be/2pDIVq5tYZQ
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https://youtu.be/Xee9VlTblhs - Polskie Kwiaty Lech Stawski 

 https://youtu.be/ay77vuSEYJs  - Czerwone Gitary - Biały krzyż [Official Audio] 

 
https://youtu.be/xSynVQNUvD0 -  Cześć polskiej ziemi, cześć - (November Uprising Song) 

 

https://youtu.be/Xee9VlTblhs
https://youtu.be/ay77vuSEYJs
https://youtu.be/xSynVQNUvD0


 
https://youtu.be/8C6dQxk1U8A - Pieśń Konfederatów Barskich - tekst 

 https://youtu.be/ah3-hx2GpEU Piosenka ludzi bez domu - Paweł Piekarczyk 

 
https://youtu.be/AOUdFYvXB4A - "Upadnij na kolana"   

  

https://youtu.be/8C6dQxk1U8A
https://youtu.be/ah3-hx2GpEU
https://youtu.be/AOUdFYvXB4A


 Duże skanseny w Polsce 

 Najpiękniejsze święta w Polsce 
 Festiwale folkowe warte zobaczenia 
 Małe skanseny w Polsce

 

 STROJE LUDOWE 
o STROJE WIELKOPOLSKIE, KUJAWSKIE 

o STROJE KRAKOWSKIE, MAŁOPOLSKIE, CZĘSTOCHOWSKIE 

o STROJE GÓRALSKIE, SPISKIE, ORAWSKIE 

o STROJE MAZOWIECKIE, PODLASKIE 

o STROJE LUBELSKIE, PODKARPACKIE 

o STROJE POMORSKIE, WARMIŃSKIE I MAZURSKIE 

o STROJE ŚLĄSKIE 

 
 

 WYDARZENIA HISTORYCZNE 
 PIERWSI PIASTOWIE 960-1138 
 ROZBICIE DZIELNICOWE 1138-1320 
 PIASTOWIE I ANDEGAWENOWIE 1320-1386 
 JAGIELLONOWIE 1386-1572 
 KRÓLOWIE ELEKCYJNI 1572-1795 

 
 

 LEGENDY DOLNOŚLĄSKIE, WROCŁAWSKIE 
 LEGENDY GÓRALSKIE 
 LEGENDY KUJAWSKIE 
 LEGENDY LUBELSKIE 
 LEGENDY LUBUSKIE 
 LEGENDY ŁÓDZKIE 
 LEGENDY MAŁOPOLSKIE, KRAKOWSKIE, CZĘSTOCHOWSKIE 
 LEGENDY MAZOWIECKIE, WARSZAWSKIE 
 LEGENDY PODKARPACKIE, RZESZOWSKIE 
 LEGENDY PODLASKIE 
 LEGENDY POMORSKIE I KASZUBSKIE 
 LEGENDY ŚLĄSKIE, OPOLSKIE 
 LEGENDY ŚWIĘTOKRZYSKIE, RADOMSKIE 
 LEGENDY WARMIŃSKIE I MAZURSKIE 
 LEGENDY WIELKOPOLSKIE, POZNAŃSKIE 
 LEGENDY ZACHODNIOPOMORSKIE 
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https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/galicja.html
https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/pomorze-i-prusy.html
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https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/pierwsi-piastowie.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/rozbicie-dzielnicowe.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/ostatni-piastowie-i-andegawenowie.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/jagiellonowie.html
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/krolowie-elekcyjni.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/dolnoslaskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/goralskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/kujawskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/lubelskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/lubuskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/lodzkie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/malopolskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/mazowieckie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/podkarpackie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/podlaskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/pomorskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/slaskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/swietokrzyskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/warminskie-mazurskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/wielkopolskie.html
https://www.polskatradycja.pl/legendy/zachodniopomorskie.html


 LEGENDY O ANIOŁACH 
 LEGENDY O BOHATERACH, RYCERZACH 
 LEGENDY O CZAROWNICACH 
 LEGENDY O DIABŁACH, CZARTACH, BIESACH 
 LEGENDY O DRZEWACH, KWIATACH 
 LEGENDY O DUCHACH 
 LEGENDY O KRAINACH, GÓRACH, JEZIORACH, RZEKACH 
 LEGENDY O KRÓLACH 
 LEGENDY O KSIĘŻNICZKACH, KRÓLEWNACH 
 LEGENDY O LUDZIACH 
 LEGENDY O MIASTACH 
 LEGENDY O MIŁOŚCI 
 LEGENDY O SKARBACH 
 LEGENDY O SMOKACH, POTWORACH 
 LEGENDY O ZWIERZĘTACH 

 REGIONY 
o KUCHNIA GÓRALSKA 
o KUCHNIA KASZUBSKA I POMORSKA 
o KUCHNIA KRESOWA 
o KUCHNIA KUJAWSKA 
o KUCHNIA MAŁOPOLSKA 
o KUCHNIA MAZOWIECKA I KURPIOWSKA 
o KUCHNIA MAZURSKA I WARMIŃSKA 
o KUCHNIA PODLASKA 
o KUCHNIA ŚLĄSKA 
o KUCHNIA WIELKOPOLSKA 

 POTRAWY 
o ALKOHOLE 
o DANIA MIĘSNE 
o DANIA RYBNE 
o DANIA WEGETARIAŃSKIE 
o DOMOWE WYROBY 
o GARMAŻERIA 
o NABIAŁ 
o PRZETWORY 
o WYPIEKI I DESERY 
o ZUPY I SOSY 

 

 10 NAJPIĘKNIEJSZYCH ŚWIĄT W POLSCE 

 10 FESTIWALI FOLKOWY WARTYCH ZOBACZENIA 

 16 SKANSENÓW, KTÓRE WARTO ODWIEDZIĆ 

 10 MAŁYCH SKANSENÓW, KTÓRE TRZEBA ZOBACZYĆ 
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10 grzechów, o których prawdopodobnie nie mieliście pojęcia: Jak to się dzieje, że pojawiają się 
rzeczy, które kiedyś nie były grzechem a dziś są? Po prostu nie istniała taka „okazja”. Logiczne jest, ze jeśli nie 
było Internetu, to nie można było grzeszyć hejtowaniem. Oto nowe wskazówki do kształtowania sumienia. Oto 
lista grzechów, z których istnienia mogliście sobie nie zdawać sprawy, jeśli korzystacie z rachunków sumienia, 
które były dawno tworzone. https://misyjne.pl/10-grzechow-o-ktorych-prawdopodobnie-nie-mieliscie-pojecia/ 

 

 
 

1. Hejtowanie w Internecie: Wszystkie internetowe trolle nie mogą już się czuć bezkarnie jeśli chodzi 
o sakrament pokuty. Z internetowego hejtu należy się spowiadać tak jak z każdej agresji, wulgaryzmów czy 
oszczerstwa. Co więcej, jest to grzech ciężki. Do hejtu zalicza się dręczenie, obrażanie, oczernianie czy 
wyzywanie.  

2. Nadmierne bogacenie się: Nikt nie poda nam wysokości zarobków, które są już „grzeszne”. Chodzi o to, 
kiedy bogacenie się jest najważniejszym celem w życiu i wszystko inne jest temu podporządkowane. Należy 
to w szczerości rozważyć we własnym sumieniu. >>> Te grzechy surowo potępiał o. Pio 

3. In vitro: Naturalnym środowiskiem przekazywania życia, zgodnie z nauką Kościoła, jest akt seksualny 
między mężczyzną i kobietą. Nie można zgodzić się także na zagrożenie zniszczeniem niezaimplantowanych 
zarodków, niszczenie nowego życia.  

4. Świętokradztwo: Świętokradztwo to znieważenie Najświętszego Sakramentu. Można to 
zrobić przez wykradzenie i/lub zniszczenie Hostii lub przyjęcie Komunii bez spowiedzi i rozgrzeszenia. W 
przypadku wykradzenia i fizycznego zniszczenia Najświętszego Sakramentu rozgrzeszenie można otrzymać 
jedynie od Stolicy Apostolskiej. Jest to grzech śmiertelny, najcięższy według prawa kanonicznego. Natomiast w 
przypadku świętokradzkiej Komunii czy spowiedzi trzeba koniecznie wyznać to w konfesjonale.  

5. Mobbing: Jeśli ośmieszamy, poniżamy lub umniejszamy kompetencje współpracownika, musimy się z tego 
koniecznie wyspowiadać. Mobbing jest grzechem ciężkim, ponieważ uderza w godność drugiej osoby.  
>>> Jak odróżnić pokusę od grzeszenia myślą?  

6. Zatruwanie środowiska: Zatruwanie środowiska należy również do ciężkich grzechów. I nie chodzi tu 
tylko o fabryki, ale paląc plastiki we własnym piecu, wywożąc śmieci do lasu czy wrzucając śmieci do 
wody, także grzeszymy i powinniśmy powiedzieć o tym podczas spowiedzi.  

7. Dręczenie zwierząt: Każde stworzenie jest stworzeniem Bożym, dlatego niszczenie jego zdrowia i życia 
jest grzechem. I nie chodzi tu tylko o sytuacje ekstremalne, jak skatowanie psa. Dzieje się tak również, kiedy nie 
dbamy o zwierzaka w odpowiedni sposób. Przed wakacjami warto przypomnieć, że do dręczenia zalicza się 
także zostawianie zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie, np. na parkingu oraz porzucenie.  

8. Wyścig szczurów: Kariera i sukces zawodowy czy każdy inny nie może odbywać się kosztem innych. 
Dlatego także zwane dążenie do celu „po trupach” jest oczywiście grzechem ciężkim.  

9. Oglądanie pornografii: Oglądanie pornografii sprawia, że traktujemy drugą osobę jak przedmiot. W 
wyobraźni używamy jej ciała, by zaspokoić własne potrzeby. Dlatego jest to zajęcie grzeszne.  

10. Przekręty finansowe: Każdy przekręt finansowy jest oszustwem i jest grzechem, choćby przyświecały 
mu szczytne idee. Czasami zdarza się, że ktoś dokonuje oszustw finansowych po to, by później móc oddać 
część na cele charytatywne. Być może w ten sposób nieco uspokaja własne sumienia. Ale jeśli łączy się to 
także z chęcią „pokazania się” jako doby człowiek, wówczas dochodzi jeszcze pycha. W każdym razie należy się 
z tego spowiadać. >>> Maryja obiecała, że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego, kto 
odmówi tę modlitwę
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Surogacja – nieformalny handel dziećmi, homo-
macierzyństwo, procedura in vitro i zagrożenie dla 
życia kobiet. „Na podstawie badań przeprowadzonych dotąd w USA, można 

śmiało powiedzieć, że surogacja zastępcza wiąże się ze statystycznie znacznie 
wyższym ryzykiem powikłań w porównaniu z naturalną, spontaniczną ciążą... Poza 
tym surogacja zastępcza polegająca na umieszczeniu w macicy surogatki obcego 
w sensie genetycznym zarodka wiąże się z natychmiastową odpowiedzią jej układu 
odpornościowego, co wymaga zażywania odpowiednich leków w czasie ciąży”. To 
jednak nie wszystko, gdyż umowy często zawierają klauzulę… obowiązkowej 
aborcji selektywnej w sytuacji ciąży mnogiej. Ponadto „znam przypadek surogatki, 
która musiała się zgodzić na warunek, że jeśli zajdzie potrzeba, to docelowi rodzice 
decydują, jak długo będzie utrzymywana sztucznie przy życiu” – opowiada 
pielęgniarka mówiąc o skandalicznych „wycenach” strat zdrowotnych, jakie mogą 
pojawić się w związku z macierzyństwem zastępczym. Jej zdaniem pozycja matek 
zastępczych względem bogatych par zamawiających jest fatalna. Mogą liczyć na 
zapłatę wyłącznie w sytuacji dostarczenia dziecka. 
Koszt zakupu dziecka – to około 100 000$. Cenę podnosi potrzeba powtórzenia 
procedury in vitro, chęć selekcji zarodków pod kontem płci lub wad genetycznych, a 
także oczekiwanie ciąży mnogiej. Surogatka dostaje jednak tylko część z tej kwoty. 
Zarabiają bowiem także „prawnicy, agencje rekrutujące przyszłe matki, kliniki 
płodności, lekarze czy wreszcie przemysł farmaceutyczny, który dostarcza 
niezbędnych dla podtrzymania ciąży zastępczej leków”. Jak zauważa, brakuje 
badań dotyczących wpływu rozdzielenia od matki zastępczej na dziecko, dlatego 
też cały proceder uznaje „największy eksperyment społeczny naszych czasów”. 
https://pch24.pl/surogacja-nieformalny-handel-dziecmi-homo-macierzynstwo-nieetyczne-in-vitro-i-zagrozenie-dla-zycia-kobiet/

 

https://www.radio
maryja.pl/informacj
e/tylko-u-nas-dr-f-
furman-srodowiska-
lewicowe-promuja-
tzw-aborcje-i-nie-
informuja-kobiet-o-
tragicznych-
skutkach-zabicia-
wlasnego-dziecka/                                                   

fot. twitter.com/filip_furman 
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24.05.2021  - FOT. PAP/WOJTEK JARGIŁŁO   Watykan: pierwsza celebracja 
prawosławna w Bazylice św. Piotra 

Tego dnia Bułgarski Kościół Prawosławny obchodzi uroczystość świętych Cyryla i 
Metodego. Po raz pierwszy przeprowadzono całą celebrację w miejscu świętym dla 
Kościoła katolickiego, gdzie znajdują się relikwie św. Piotra, i jest to dla nas wielki 
zaszczyt. https://misyjne.pl/watykan-pierwsza-celebracja-prawoslawna-w-bazylice-sw-piotra/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metropolita Antoni – https://youtu.be/2BdXkQqgW84 - https://youtu.be/gpTLGcTnNV4 
Skrucha - https://youtu.be/e1M7FoMhPmY  Sakramenty - https://youtu.be/cAMedMPMtZ4                                                                                                                                                                                                      

Klasztor Dragalevczi w Bulgarii - https://youtu.be/rjB8JQz4tUQ 
Święta Liturgia - https://youtu.be/EIfwhj86ouo                                                                                                                                                                                                                                                             

Symbolika Liturgii - https://youtu.be/_XoByviEqyE   - https://youtu.be/uSYNMijdFHU   - https://youtu.be/wvd1CvtloR8 

RÓŻNICE MIĘDZY PRAWOSŁAWIEM A KATOLICYZMEM - https://youtu.be/8GkvbbztGQ0  - https://youtu.be/lzhX_ZfUrYY 

Prawosławie w Polsce - https://youtu.be/h30CY-kGgyQ 

Prawosławni Grecy w Polsce - https://youtu.be/1nQw2laQElw  

BIAŁA PODLASKA. W bialskiej cerkwi pw. Świętych Braci Cyryla i Metodego - https://youtu.be/vJM3XCB065I 

Składanka Muzyki Cerkiewnej - https://youtu.be/IEeiYNXo9v0   - https://youtu.be/xBY1ZwjPPDQ 

Zespół muzyki cerkiewnej „Mohaja leta” Kijów Ukraina - https://youtu.be/3rbiWhwkXC0 
Męski Chór Akademii Duchownej, Sankt Petersburg (Rosja) - https://youtu.be/Ifaq_2gfisw 
Nasza wiara Вера вечна, вера славна - https://youtu.be/UoKCx2vbbus?list=PLEIwGiUNOUumpKu5t9HH4_OQtBviff5Lh 
Tropar;  ре  ра е н е   с    не - https://youtu.be/yY-6rzTL2ps?list=PLEIwGiUNOUumpKu5t9HH4_OQtBviff5Lh   

Modlitwa prawosławna Otcze Nasz Отче наш - https://youtu.be/RFZRx39rJPM 
Ojcze nasz (staro-cerkiewno-słowiański) - https://youtu.be/Oe1jDm90Ves 
Symbol Wiary (Wieruju) Верую - https://youtu.be/dTRJSoD1EVg 
Grecki bizantyjski śpiew prawosławny: Αγνή Παρθένε - https://youtu.be/i-3h9TQ312c 
Х р Сретенск г  м настыря ( И е Херув мы ) - https://youtu.be/D36mBv0rOMc   

 

  

 

https://misyjne.pl/watykan-pierwsza-celebracja-prawoslawna-w-bazylice-sw-piotra/
https://misyjne.pl/watykan-pierwsza-celebracja-prawoslawna-w-bazylice-sw-piotra/
https://youtu.be/2BdXkQqgW84
https://youtu.be/gpTLGcTnNV4
https://youtu.be/e1M7FoMhPmY
https://youtu.be/cAMedMPMtZ4
https://youtu.be/rjB8JQz4tUQ
https://youtu.be/EIfwhj86ouo
https://youtu.be/_XoByviEqyE
https://youtu.be/uSYNMijdFHU
https://youtu.be/wvd1CvtloR8
https://youtu.be/8GkvbbztGQ0
https://youtu.be/lzhX_ZfUrYY
https://youtu.be/h30CY-kGgyQ
https://youtu.be/1nQw2laQElw
https://youtu.be/vJM3XCB065I
https://youtu.be/IEeiYNXo9v0
https://youtu.be/xBY1ZwjPPDQ
https://youtu.be/3rbiWhwkXC0
https://youtu.be/Ifaq_2gfisw
https://youtu.be/UoKCx2vbbus?list=PLEIwGiUNOUumpKu5t9HH4_OQtBviff5Lh
https://youtu.be/yY-6rzTL2ps?list=PLEIwGiUNOUumpKu5t9HH4_OQtBviff5Lh
https://youtu.be/RFZRx39rJPM
https://youtu.be/Oe1jDm90Ves
https://youtu.be/dTRJSoD1EVg
https://youtu.be/i-3h9TQ312c
https://youtu.be/D36mBv0rOMc


Antifa zaatakowała procesję w Paryżu 
https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etf
w%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5
E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fpar
yz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-
przewracali-na-ziemie 
 
 

  

https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fparyz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie
https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fparyz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie
https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fparyz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie
https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fparyz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie
https://twitter.com/jacques_lefort/status/1399192887942860803?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399192887942860803%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvp.info%2F54095379%2Fparyz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie


 
 
 
 
 

 
 
 

Antifa zaatakowała procesję w Paryżu [WIDEO] 



 
 
W dzielnicy Ménilmontant wandale zakłócili 29.05.2021 procesję upamiętniającą 
lokalnych męczenników Komuny Paryskiej sprzed 150 lat. Od 18 marca do 28 maja 
1871 r. trwał zryw rewolucyjny mieszkańców Paryża. Zamordowano 200 osób, 
rozstrzelano ówczesnego arcybiskupa Paryża Georgesa Darboya. Smutno jest 
widzieć, 150 lat po Komunie, że niektórzy w ten sposób wykorzystują zwykłe 
pokojowe obchody, zwłaszcza że procesja ta nie miała wymiaru protestu” – 
powiedziała w rozmowie z „Famille Chretienne” rzecznik ds. komunikacji diecezji 
paryskiej Karine Dalle. Wśród zgromadzonych wiernych były m.in. osoby starsze, 
harcerze, rodziny z dziećmi, duchowni. Procesja wyruszyła z placu de la Roquette, 
gdzie abp Darboy został stracony, a miała zakończyć się w Notre-Dame des 
Otages, gdzie podczas powstania rozstrzelano 49 męczenników. Po kilku minutach 
sytuacja uległa eskalacji. Gdy tłum podczas marszu śpiewał pieśń, 10 mężczyzn 
rzuciło się na wiernych.Wyrywali im sztandary, rzucali w nich różnymi przedmiotami.  
„Rzucili w nas koszami na śmieci, butelkami, a nawet drucianymi barierkami” – 
powiedziała jedna z uczestniczek procesji dla „Le Figaro”. Dwie starsze osoby 
zostały rzucone na ziemię. Jedna z nich doznała urazu głowy. Hospitalizowanemu 
mężczyźnie założono kilka szew. Jak dodała Karine Dalle, „było wielu innych 
rannych”. W pobliżu kościoła Notre-Dame de la Croix prawie 50 demonstrantów 
zablokowało dalszą drogę procesji. Uczestnicy weszli więc do tej świątyni i tam 
uroczystości zakończyły się modlitwą. Minister spraw wewnętrznych Gérald 
Darmanin potępił atak i skierował swoje „myśli do katolików we Francji”. „Wolność 
kultu musi być sprawowana z pełnym spokojem w naszym kraju” – napisał na 
Twitterze szef resortu. Francja traci świątynię chrześcijańską co dwa tygodnie. W tym samym tempie 

powstaje meczet Chociaż miejsca kultu wyznania katolickiego nadal przeważają we Francji, to co 15 dni powstaje 
tam meczet. W tym samym okresie niszczony jest jeden... zobacz więcej   https://www.tvp.info/54095379/paryz-
francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie 

 

https://www.tvp.info/tag?tag=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82
https://www.tvp.info/49650364/francja-szef-msw-gerald-darmanin-bardzo-wysokie-zagrozenie-terrorystyczne-w-kraju-wieszwiecej
https://www.tvp.info/49650364/francja-szef-msw-gerald-darmanin-bardzo-wysokie-zagrozenie-terrorystyczne-w-kraju-wieszwiecej
https://www.tvp.info/53737285/agencja-gaudium-press-kosciol-we-francji-traci-swiatynie-co-dwa-tygodnie-muzulmanie-buduja-meczet-w-tym-samym-tempie
https://www.tvp.info/53737285/agencja-gaudium-press-kosciol-we-francji-traci-swiatynie-co-dwa-tygodnie-muzulmanie-buduja-meczet-w-tym-samym-tempie
https://www.tvp.info/53737285/agencja-gaudium-press-kosciol-we-francji-traci-swiatynie-co-dwa-tygodnie-muzulmanie-buduja-meczet-w-tym-samym-tempie
https://www.tvp.info/54095379/paryz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie
https://www.tvp.info/54095379/paryz-francja-uczestnicy-procesji-zaatakowani-przez-antife-wyrywali-sztandary-przewracali-na-ziemie


 
 
Gdy tłum podczas marszu śpiewał pieśń, 10 mężczyzn rzuciło się na 
wiernych.Wyrywali im sztandary, rzucali w nich różnymi przedmiotami.  
„Rzucili w nas koszami na śmieci, butelkami, a nawet drucianymi barierkami”

 
 



 
 

W taki sposób propaganda gender dobiera się do 
dzieci… Jak możemy przeczytać na portalu 
medianarodowe.com najnowszy, animowany 
teledysk bajki Blue’s Clues skierowany do małych 
dzieci wyjątkowo otwarcie promuje ideologię LGBT. 
Ideologia LGBT coraz częściej trafia do najmłodszych dzieci... pojawia się drag 
queen, niebinarne zwierzęta, jak i pary jednopłciowe. Wszystko to okraszone jest 
radosną muzyką i kolorowymi obrazkami. Drag queen Nina West zachęca dzieci do 
uczestnictwa w marszu równości wraz z różnymi barwnymi postaciami. Uczestnicy 
parady – na pozór zwykłe zwierzęta – są homoseksualni, transpłciowi a nawet 
niebinarni. Odcinek został wyemitowany w ramach „miesiąca dumy” LGBT. „W 
piosence „The Ants Go Marching” animowana drag queen zachęca młodą 
publiczność do chwalenia rodziców gejów, lesbijek, panseksualistów, 
transpłciowych, niebinarnych i biseksualnych” – zauważa Post Millennial. Sama 
trzyma zaś mikrofon z uniesioną pięścią, symbolem ruchu Black Lives Matter. Z 
tekstu dowiadujemy się, iż „rodziny maszerują, hurra!”. „Ta rodzina ma dwie 
mamusie, tak dumnie się kochają! Maszerują z nami w Wielkiej Paradzie!” – śpiewa 
postać przebrana za kobietę. W całej piosence przewijają się flagi LGBT: flagi 
„interseksualności”, „pandeksualności”, „genderqueer” i wiele, wiele innych. Całość 
przedstawiona jest w miłej atmosferze radości, miłości i akceptacji. Kreskówka 
stanowi tylko jeden z licznych przykładów tego, jak LGBT kieruje swe przesłania do 
najmłodszych dzieci. https://www.magnapolonia.org/w-taki-sposob-gejowska-propaganda-dobiera-sie-do-dzieci/  Video - 

https://youtu.be/d4vHegf3WPU 

 

https://www.magnapolonia.org/w-taki-sposob-gejowska-propaganda-dobiera-sie-do-dzieci/
https://youtu.be/d4vHegf3WPU


 

Handel hormonami, pornografia dziecięca i 
feminizowanie chłopców na grupie transaktywistów 

 

Hormony za pornografię z dziećmi, dostęp do nich bez 
cienia konsultacji z lekarzem, feminizowanie chłopców 
– tak opisać można działalność zamkniętej grupy w 
sieci, do której dotarł Waldemar Krysiak.  
Transaktywistom nie wystarczyły zamknięte grupy na Facebooku. Po kolejnej 
weryfikacji, nastolatkowie mogli przenosić się na Discord. To aplikacja, która 
umożliwia zakładanie własnych serwerów. Każdy serwer określić można jako mini-
Facebook: da się go dzielić na podgrupy, niektóre zamknięte, niektóre otwarte, 
można również wchodzić do różnych „pokojów”. Aplikacja umożliwia wysyłanie 
zdjęć, muzyki i plików głosowych. Ale przede wszystkim – można czatować. 

Sprawę kompleksowo opisywał już tysol.pl. Na portalu ukazał się reportaż, 
relacjonujący prowadzone rozmowy na Discordzie. Społeczność udostępniała takie 
treści, jak pochwalanie “selfmedu” (samodzielnie stosowanej hormonalnej terapii 
zastępczej mającej na celu zmianę płci) i zachęcanie do niego. Na jednym z 
poddziałów serwera wymieniane miały być zdjęcia osób nieletnich. Dział ten miał 
nazywać się NSFW (Not Safe For Work). 

W czwartek Krysiak poinformował, że złożył zeznania jako świadek przeciw grupie 
transseksualistów, którzy sprzedawali hormony. Zawiadomienie trafiło również do 
prokuratury. https://www.magnapolonia.org/handel-hormonami-pornografia-
dziecieca-i-feminizowanie-chlopcow-na-grupie-transaktywistow/ 

 

https://www.magnapolonia.org/handel-hormonami-pornografia-dziecieca-i-feminizowanie-chlopcow-na-grupie-transaktywistow/
https://www.magnapolonia.org/handel-hormonami-pornografia-dziecieca-i-feminizowanie-chlopcow-na-grupie-transaktywistow/


Watykańskie przesłanie na buddyjskie święto Vesak 

  
JURVETSON / CC 2.0 
 

Poszczególne odłamy buddyzmu świętują Wesak w odmiennym czasie i nadają mu różne znaczenie. Dla jednych upamiętnia narodziny Buddy, dla 
innych również jego oświecenie i śmierć 

 

Tragiczna sytuacja na świecie, naznaczona pandemią COVID-19, jest wyzwaniem dla wyznawców wszystkich religii, aby 

na nowo podjąć współpracę w służbie ludzkości, do której wszyscy należymy – czytamy w dorocznym watykańskim 

przesłaniu do buddystów z okazji święta Vesak. 

Przypomina się w nim, że pilnie potrzebujemy dziś powszechnej solidarności, która pozwoli ludzkości wspólnie przezwyciężyć 

trudne kryzysy, jakie jej zagrażają. 

Jest to już 26. świąteczne przesłanie, które Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do buddystów. Ten doroczny 

zwyczaj stał się okazją do tego, by odkryć wspólne wartości oraz mądrość, która leży u podstaw współpracy między buddystami i 

chrześcijanami. Cierpienie spowodowane przez pandemię COVID-19 uświadomiło nam – czytamy w watykańskim przesłaniu - jak 

bardzo jesteśmy narażeni na zagrożenia i jak bardzo jesteśmy od siebie zależni. Jesteśmy wezwani do odkrywania i praktykowania 

solidarności zawartej w naszych tradycjach religijnych. 

Papieska dykasteria odwołuje się do buddyjskiego nauczania o tak zwanych czterech niezmierzonościach (Brahmavihara) i 

zawartego w nich przesłania do solidarności oraz aktywnej opieki. Mówiąc o miłującej dobroci, buddyzm zachęca wyznawców do 

kultywowania bezgranicznej miłości wobec wszystkich: jak matka chroni swe dziecko nawet za cenę swego życia, tak okazuj 

niezmierzoną dobroć miłości wobec wszystkich istot żyjących. Lekarze zaś są zachęcani, aby spieszyli się z czynieniem dobrych 

uczynków, powstrzymując się od zła, ponieważ ten, kto jest powolny w czynieniu dobra, ma skłonność do upodobania w czynieniu 

zła. 

Składając świąteczne życzenia wszystkim buddystom, Papieska Rada ds. Dialogu 
Międzyreligijnego wyraża nadzieję, że dramatyczna sytuacja spowodowana przez 
pandemię umocni wzajemne więzy przyjaźni i jeszcze bardziej zjednoczy 
chrześcijan oraz buddystów w służbie rodzinie ludzkiej. 
https://papiez.wiara.pl/doc/6883910.Watykanskie-przeslanie-na-buddyjskie-swieto-Vesak

 

https://papiez.wiara.pl/doc/6883910.Watykanskie-przeslanie-na-buddyjskie-swieto-Vesak
http://www.flickr.com/photos/jurvetson/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/pl/legalcode
https://papiez.wiara.pl/doc/6883910.Watykanskie-przeslanie-na-buddyjskie-swieto-Vesak
https://papiez.wiara.pl/doc/6883910.Watykanskie-przeslanie-na-buddyjskie-swieto-Vesak


Polskie szkoły bez łaciny  
 

 
 
Mezopotamia – kolebka cywilizacji. Czy myśląc dziś o krainie od Aleppo po Zatokę Perską ktoś pamięta o 

Sumerach? Ślady ich obecności w Międzyrzeczu pochodzą z początku III tysiąclecia. Jako pierwsi na 

świecie już ok. 3200 roku przed Chrystusem stworzyli pismo – słynne pismo klinowe. Kliny służyły 

ekonomistom i urzędnikom. Sumeryjskie dzieci chodziły do szkół i na glinianej tabliczce zostawiły ślad po 

swoich wagarach. Z czasem pojawili się tam Semici i żyli z Sumerami w przyjaźni. Semici ok. 1050 roku 

przed naszą erą wynaleźli alfabet. Szybko przejęli go, zmieniając, Grecy, od Greków Rzymianie i tym 

alfabetem posługujemy się dziś, nazywając go łacińskim. Sumerowie przestali mówić po sumeryjsku ok. 

1700 roku przed Chrystusem. Jednak ostatnie zapiski pochodzą z… ok. 100 roku przed naszą erą. Nie 

mówiono już martwym językiem, ale pisano i modlono się po sumeryjsku przez ok. 1600 lat. Czy 

Sumerowie podjęli decyzję o końcu swej cywilizacji? Czy może raczej wyszło to tak jakoś niepostrzeżenie? 

Archeolodzy odczytali to dawne, egzotyczne pismo na początku XX wieku. 

W 1948 r. powstało państwo Izrael i dokonano rzeczy niezwykłej: wskrzeszono język martwy 

Cywilizacja druga to ludzie Księgi. Wspomniani Semici pojawili się na terenach dzisiejszego Izraela ok. 

3000 roku przed Chrystusem. Już od ok. 1000 roku przed naszą erą wszyscy w tym rejonie mówili po 

aramejsku. Jednak Hebrajczycy przez wieki spisywali i odczytywali natchnione księgi po hebrajsku. 

Rozproszeni po całym świecie, przez wieki porozumiewali się językami ludów, do których zawitali, lub 

powstałymi na ich bazie dialektami. Jednak językiem nauki i modlitwy dla wyznawców Jahwe pozostał 

hebrajski. Od końca XVIII wieku zaczęto wysuwać postulaty odrodzenia języka. Budziły większy sprzeciw 

niż traktowane jako dowcip powtarzające się głosy Finów i Włochów, by uznać łacinę za język urzędowy 

Unii Europejskiej. Z tą różnicą, że w wypadku hebrajskiego sprzeciw był związany z uznaniem za wartość 

języka martwego, więc niezmiennego, stałego, dającego poczucie bezpieczeństwa, które może zostać 

zaburzone przez zmiany znaczenia wyrazów. To, że językoznawca Eliezer Ben Jehuda, uznawany przez 

niektórych za ojca współczesnego hebrajskiego, tworzył nowoczesny słownik i mówił w domu po 

hebrajsku, traktowano z mniejszą życzliwością, niż dziś w Polsce traktuje się Letnią Wakacyjną Szkołę 

Łaciny Żywej na Uniwersytecie w Poznaniu (Schola Aestiva Latinitatis Vivae), dokąd z całej Europy 

przyjeżdżają ludzie, by uczyć się mówić po łacinie. W 1948 r. powstało państwo Izrael i dokonano rzeczy 

niezwykłej: wskrzeszono język martwy. Cywilizacja trzecia to nasza, łacińska. W czerwcu zabrzmiały pełne 



gniewu słowa nowego francuskiego ministra edukacji, Jeana-Michela Blanquera: – Szczytem głupoty jest 

eliminowanie nauki łaciny i greki w ciągu ostatnich lat! – Minister, doktor nauk prawnych, wyjaśniał, że 

słownictwo i gramatyka to filary znajomości języka i apelował, by one odzyskały swoje miejsce w 

codziennym życiu uczniów. Greka i łacina… Czy w Polsce się ich jeszcze uczy? Komunistyczne władze 

wyraziły zgodę na to, by tylko 30 proc. licealistów podejmowało naukę łaciny. W uchwałach zjazdu KC 

PZPR mowa o „perspektywie całkowitego wyrugowania łaciny ze szkoły”. Przez lata komunizmu zamiar 

ten jednak się nie powiódł. W niektórych szkołach uczono i greki, która do dzisiaj, np. w Niemczech czy we 

Francji jest normalnym przedmiotem. W Polsce w 2017 roku o jej obecności w liceach nie śni już prawie 

nikt. Polskie Towarzystwo Filologiczne przedstawia wyniki przeprowadzonej ankiety: liczba szkół 

przyjaznych łacinie maleje w zastraszającym tempie. W 2015 było ich w Polsce 206, rok później – 177. 

Łaciny u nas uczy się 2,9 proc. licealistów. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Filologicznego, dr Katarzyna 

Ochman, zestawia stan nauki tego języka w Polsce z sytuacją w Niemczech, gdzie w latach 2002–2012 

liczba uczących się łaciny w ponadpodstawowych szkołach ogólnokształcących (gimnazja) wzrosła z 28,1 

do 31,8 proc. 

Co czeka dzieci, gdy pójdą do szkoły, w której jest łacina? Niektórzy łacinnicy wykorzystują na lekcjach 

metodę naturalną, czyli mówią po łacinie: 

– Nomen mihi est Alexandra. Quod est tibi nomen? 

– Camilla. 

– Tibi nomen est Camilla. Camilla est nomen Romanum! 

I wszystko jasne. Inni łacinnicy niezłomnie wprowadzają uczniów w tajemnice gramatyki i pomagają 

odkryć z jednej strony swojskość łaciny obecnej we współczesnych językach. Z drugiej – pokazują 

odmienność języka, w którym, np. mówiąc o przyczynie skazania kogoś na karę śmierci, używa się innego 

trybu, gdy mówiący zgadza się z werdyktem sędziów, a innego, gdy się z nim nie zgadza. Są łacinnicy, 

którzy organizują Ligę Starożytniczą, czyli całoroczny cykl wykładów połączony z konkursem i nagrodami. 

Inni prowadzą wyprawy naukowe do Rzymu. Niektórzy na lekcjach posługują się osiągnięciami amatorów 

archeologii doświadczalnej i z uczniami wykonują przedmioty codziennego użytku. 

Czy dziecko będzie szczęśliwsze, gdy w szkole będzie łacina? Wsłuchajmy się w słowa profesora Bogdana 

Wojciszke, który tak odpowiedział na pytanie, dlaczego w książce „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”, 

zacytował przeszło 20 starożytnych autorów i postaci mitycznych: „Dorobek klasycznych autorów jest 

częścią naszej tożsamości, kultury i cywilizacji. Uczy pokory, bo dowiadujemy się, jak wiele wiedzieli nasi 

przodkowie już dwa tysiące lat temu. Ale także bawi, bo wiele przywar i śmiesznostek zdaje się być 

niezmienną częścią ludzkiej natury. Choćby elementarna znajomość łaciny wydaje się konieczna każdemu 

wykształconemu człowiekowi. Nie tylko po to, by wiedział, kim jest, ale także dlatego, że łacina jest 

źródłem sporej części słownictwa większości języków europejskich. Jej znajomość po prostu ułatwia życie. 

Pozdrawiam serdecznie z Cambridge (gdzie łacina na różne sposoby jest wciąż obecna)”. 

To rzecz oczywista, że jeśli dziecko opanuje w liceum podstawy łaciny, poszerzone o podstawowe 

informacje o grece, gdy zechce studiować polonistykę, będzie mogło czytać i analizować napisane po łacinie 

wiersze Kochanowskiego, Janickiego, Sarbiewskiego. Jeśli zapragnie studiować historię, zacznie czytać 

teksty źródłowe, również te do końca XVIII wieku w Europie spisywane po łacinie. Gdy pójdzie na 

medycynę, łatwiej opanuje „angielską” terminologię medyczną, której 90 procent pochodzi z łaciny i greki. 

Wybrawszy przedmioty ścisłe, znajdzie radość, odkrywając etymologię terminów, które będzie poznawać. 

Jeśli bez łaciny w liceum pójdzie na kierunek humanistyczny, może na pierwszym roku pouczy się podstaw 

łacińskiej gramatyki i sentencji, o czym po rocznej nauce szybko zapomni. Jeśli zostanie filologiem 

klasycznym, może będzie pracować katalogując rękopisy. Mimo wojen w polskich bibliotekach jest ich 

jeszcze sporo, a spośród tych ocalałych wielu nie opisano, nie wiemy, co w nich jest, nie wspominając już o 

ich tłumaczeniu. Być może dziecko w dorosłym życiu będzie tłumaczyć z łaciny na polski. Nie brak 

nieprzetłumaczonych na polski tekstów starożytnych autorów. Tłumaczenia najwybitniejszych są u nas 

wznawiane rzadziej w porównaniu z innymi krajami. „Filipiki” Cycerona w XX i XXI wieku zostały 

przetłumaczone na angielski 6 razy – w  latach: 1903, 1908, 1913, 1926, 1969 i 1986. W Polsce w tym 

okresie tłumaczenie dzieła rzymskiego klasyka opublikowano tylko raz: w 2002 roku. Pierwsze ukazało się 

w roku 1870. 

Co się stanie, gdy dzieci nie będą się uczyć łaciny, poza tym, że nie zrozumieją reklamy sera ryckiego, w 

której pada obietnica, że kości zostaną wzmocnione? Na to pytanie czytelnik odpowie sobie sam, zgodnie z 

własnymi i swojej rodziny doświadczeniami, myśląc też o Sumerach. https://wiez.pl/2017/08/26/polskie-szkoly-bez-laciny/
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Języki klasyczne zbyt „rasistowskie”. 
Uniwersytet eliminuje grekę i łacinę 

 

Studia nad starożytną Grecją i Rzymem muszą obejść się bez nauki greki 
i łaciny. Taką decyzję podjęły władze Uniwersytetu Princeton. Uniwersytet 
eliminuje grekę i łacinę, powołując się na rzekomą potrzebę „zwalczania 
rasizmu”. „Korzystamy z perspektywy wielu dyscyplin, aby zrozumieć i 
wyobrazić sobie różnorodność tych cywilizacji na przestrzeni prawie 
dwóch tysięcy lat i zastanowić się nad tym, co klasyczna przeszłość 
oznaczała dla późniejszych wieków i dla naszej własnej” – czytamy na 
stronie internetowej Princeton University. Okazuje się jednak, iż „badanie 
języka” antycznych cywilizacji mogłoby kogoś urazić. Dotychczas 
uniwersytet wymagał znajomości greki lub łaciny przy rekrutacji. Ten 
warunek został wyeliminowany, podobnie, jak wymóg konieczność 
udziału w zajęciach w językach klasycznych. Uniwersytet twierdzi, że 
studenci są nadal zachęcani do nauki jednego z języków. Wkrótce przed 
ogłoszeniem zmian, uniwersytet miał podjąć decyzję o „zwalczaniu 
systemowego rasizmu”. „Uważamy, że nowe perspektywy w tej dziedzinie 
sprawią, że będzie ona lepsza” – przekazał rektor Princeton. – „Biorąc 
pod uwagę ludzi, którzy być może nie uczyli się klasyki w liceum i nie 
mieli wcześniej styczności z greką i łaciną, uważamy, że obecność tych 
uczniów na wydziale uczyni ją bardziej aktywną społecznością 
intelektualną”. https://www.magnapolonia.org/jezyki-klasyczne-zbyt-rasistowskie-uniwersytet-eliminuje-greke-i-lacine/
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Chiny prawie przez tysiąc lat były najbogatszym, najpotężniejszym i najnowocześniejszym krajem świata (Fot. Mark Ralston / AFP / East News) 
 

Policja zatrzymuje białych, z 
popularnych aplikacji znika 
angielskie menu. Chiny pozbywają 
się cudzoziemców 
 
Policja wdarła się na imprezę i ogoliła kobiecie 
głowę. Chiny obrzydzają życie cudzoziemcom, 
żeby sami wyjechali. 
 
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27128123,chiny-pozbywaja-sie-cudzoziemcow-policja-zatrzymuje-
bialych.html?disableRedirects=true
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 "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go 
mój Ojciec." (J 12,26) 

Nasze spotkanie tutaj to nasza nadzieja na 

lepsze jutro, to wiara że będzie lepiej i 
bezpieczniej, to w końcu miłość, która 

była, jest i będzie.  
Życzę Wam możliwości odczucia tej 

wyjątkowej obecności Boga pośród nas, 
ludzi. 

 Pamiętajmy, że bez Boga jesteśmy jak 

ścięty kwiat, nie mający szans na 
odrodzenie... 

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój 
obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać 
dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez 
wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do 
tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją 
wolą, a napotkanych internautów traktował z 
miłością i cierpliwością. Amen 

Święty Izydorze: wspomagaj mnie. 

http://www.kefas-

piotr.wiara.pl/index.php?idz=1&kat=02&txt=6.txt&nazw=Wierno%B6%E6%20przepisom%20i%20tw%F3rczo%B6%E6%20liturgiczna%20w%20celebracji%2

0Mszy%20%A6wi%EAtej
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Tanzania: polscy okuliści będą przywracać wzrok 
niewidomym: 29 maja do Tanzanii wyruszy wyprawa 
okulistów, którzy w ramach Akcji „Oczy Afryki” będą 
tam przeprowadzać operacje zaćmy. To już trzecia akcja tego zespołu. 

Poprzednie edycje odbywały się w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej. Do tej pory lekarze 
współpracujący z Fundacją „Redemptoris Missio” zoperowali ponad 140 osób. Zaćma jest olbrzymim 
problemem w krajach afrykańskich i dotyczy osób głównie osób po 50. roku życia. Jak donosi Światowa 
Organizacja Zdrowia na całym świecie zaćma stanowi główną przyczynę upośledzenia wzroku. I o ile w 
Polsce i krajach globalnej Północy zabiegi usunięcia zaćmy są ogólnodostępne i powszechne, o tyle w 
Afryce jest o nie niezwykle trudno i stać na nie tylko najbogatszych. Nieleczona zaćma prowadzi do ślepoty, 
a ta do skrajnego ubóstwa. W Afryce niewidome osoby mogą liczyć jedynie na własną rodzinę, nie ma tam 
systemu emerytalnego, a ślepota sprawia, że ludzie żyją głównie w obrębie własnego domostwa i nie mają 
żadnego dochodu. 

>>> Misyjna karetka pomaga już chorym w Kenii [WIDEO] 

Zadania zoperowania niewidomych podjęli się wolontariusze Fundacji „Redemptoris Missio”: Izabela 
Rybakowska, Ryszard Szymaniak i Maciej Matuszyński. To poznańscy lekarze okuliści odznaczeni w 2019 r. 
za swoją działalność pomocową przez prezydenta Polski srebrnymi krzyżami zasługi. Operacje będą się 
odbywać w prowadzonym przez siostry elżbietanki szpitalu misyjnym w Maganzo w Tanzanii. Już jesienią 
zeszłego roku Fundacja zakupiła warty 60 tys. zł mikroskop operacyjny, który lekarze zabiorą ze sobą do 
Afryki. W swoich bagażach przewiozą również cały konieczny do operacji sprzęt, soczewki i leki. Na miejscu 
pracować będą w sali operacyjnej szpitala. Stworzą również gabinet okulistyczny w ramach którego 
pomogą słabowidzącym mieszkańcom tych terenów. To już trzecia wyprawa tego zespołu. Poprzednie 
edycje odbywały się w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej. Do tej pory nasi lekarze zoperowali 
ponad 140 osób. Zaćma zepchnęła tych ludzi na margines życia, byli zdani na łaskę swoich najbliższych i żyli 
w wielkiej nędzy. Dziś funkcjonują, uprawiają na polach swoje plony, swobodnie się przemieszczają, a 
przede wszystkim samodzielnie się utrzymują i czują się pełnowartościowymi członkami swoich wspólnot. 
Wyprawa okulistów jest możliwa dzięki współpracy Fundacji „Redemptoris Missio” z Fundacją „Malak” z 
Krakowa. https://misyjne.pl/misja/tanzania-polscy-okulisci-beda-przywracac-wzrok-niewidomym/
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Wenezuela woła o pomoc. „Dzieci płakały ze 
szczęścia na widok jabłek”. Dzięki polskim darczyńcom i programowi Caritas 

Polska, rodzina Janiry dziś nie głoduje. Te dwie historie dzieli przepaść doświadczeń, ale łączy tęsknota za 
krajem i rodzinami, które w nim pozostały. Ten kraj to Wenezuela – niegdyś naftowa potęga, dziś państwo 
pogrążone w ekonomicznej zapaści, której efektem jest drugi co do wielkości kryzys migracyjny na świecie. 
Jak podaje FAO, 9,3 mln Wenezuelczyków, czyli jedna trzecia populacji, pilnie potrzebuje pomocy 
żywnościowej. Cierpiący głód, narażeni na problemy związane ze złym funkcjonowaniem służby zdrowia, 
zagrożeni przemocą, która szerzy się w ogarniętym chaosem kraju, Wenezuelczycy masowo uciekają za 
granicę. Od 2015 r. wyjechało już 5 mln ludzi, a 1,7 mln z nich wybrało Kolumbię. 

Ruben Limardo od ósmego roku życia trenuje szermierkę. Jego wuj, wenezuelski trener, pracował w Europie, osiadł w Polsce i po kilku latach sprowadził tu 
chłopaka. Nie było łatwo, bo nie mówiłem po polsku, nie znałem waszej kultury. Ale w głowie miałem marzenie: zwyciężyć na igrzyskach olimpijskich. A tutaj były 
lepsze warunki do trenowania. Wszystko mi się tu podobało, po raz pierwszy zobaczyłem śnieg – wspomina Ruben, który do Polski przyjechał jako 16-latek. 
„Wszystko jest możliwe!”– tymi słowami matka zachęcała go do realizacji jego największego marzenia. I to przesłanie towarzyszyło mu, kiedy tysiące kilometrów 
od domu i najbliższych przechodził przyspieszony kurs dorastania. Chłopak w tym wieku ma obok siebie rodziców. Ja nie miałem, wujek dużo pracował, wszystko 
robiłem sam – od zakupów w supermarkecie po założenie konta w banku. Były momenty, kiedy chciałem wrócić, miałem chwile zwątpienia – opowiada.                   
W 2012 r. na olimpiadzie w Londynie Ruben zdobył złoty medal w szermierce. Było to pierwsze w historii olimpijskie złoto wywalczone w tej dyscyplinie dla 
Wenezueli. Na złotego medalistę ojczyzna Rubena czekała 44 lata, od 1968 r., kiedy to w olimpijskim ringu triumfował bokser Francisco Rodríguez. Na ulicach 
Caracas, stolicy Wenezueli, Limardo witały tłumy. Jadąc na dachu ciężarówki, z olimpijskim medalem na piersiach, widział powiewające wokół wenezuelskie flagi, 
słyszał wiwatujących na jego cześć ludzi. Był dumny i szczęśliwy. To był sukces jego i Wenezueli. 
Dziewięć lat później Ruben nadal jest w Polsce. Sytuację w ojczyźnie zna z mediów i prywatnych relacji. Mówi o niej oględnie, starannie waży słowa. Wielu jego 
znajomych uciekło do innych krajów – są w Chile, Kolumbii, Stanach, w Europie. Od tych, którzy zostali, słyszał, że w kolejce po benzynę można stać cały dzień. 
Nie wiem, dlaczego taka sytuacja ma miejsce w kraju, który ma tyle ropy. To zawsze był taki… szczęśliwy kraj. Żartujemy, uśmiechamy się, nawet w trudnych 
sytuacjach, cały czas idziemy do przodu – mówi o Wenezuelczykach. I wierzy, że kiedyś jeszcze będzie inaczej. Na razie robi dla swoich rodaków co może. Razem z 
wujem prowadzi w Łodzi fundację i klub, w którym trenują m.in. młodzi szermierze z Wenezueli. I tęskni – za żoną i dzieckiem, za ojcem, którego nie widział od 
trzech lat (mama Rubena zmarła), za babcią. Chciałby się z nimi jak najszybciej zobaczyć, bo od nich czerpie pozytywną energię. Ale na stałe raczej nie wróci, 
Polska stała się jego drugą ojczyzną. Kiedy dowiaduje się, że Caritas Polska realizuje program pomocy żywnościowej adresowany do Wenezuelczyków 
przebywających w Kolumbii, bez wahania zgadza się go wesprzeć. 
Po tym, jak otrzymaliśmy paczkę i zobaczyły to dzieci, zaczęły do nas biec, żeby sprawdzić, co w niej jest. To było niesamowite wsparcie dla nas. Nie 
spodziewaliśmy się tego, a w dniu, kiedy zadzwonili do nas z informacją, nie mieliśmy nic do jedzenia – mówi Janira González, która od 2,5 roku mieszka wraz z 
rodziną w kolumbijskiej diecezji Cúcuta. To tutaj, w departamencie Norte de Santander na wenezuelsko-kolumbijskim pograniczu, jest realizowany program, z 
którego w tym roku skorzysta tysiąc rodzin wenezuelskich migrantów i najuboższych miejscowych Kolumbijczyków (w sumie ponad 5,3 tys. osób). Caritas Polska, 
we współpracy z Caritas Colombiana i partnerami, dostarcza potrzebującym paczki z podstawowymi produktami spożywczymi, takimi jak ryż, olej, fasola, 
tuńczyk, kawa, mleko w proszku. Odbiorcy pomocy otrzymują też artykuły higieniczne (mydło, szampon, pastę do zębów, płyn do dezynfekcji). 
https://stacja7.pl/reportaze/wenezuela-wola-o-pomoc-dzieci-plakaly-ze-szczescia-na-widok-jablek/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

 

 

Caritas Polska w ostatnim czasie zebrała na pomoc Wenezuelczykom ponad ćwierć miliona złotych, które 
w pierwszej kolejności trafią do najbardziej zagrożonych głodem mieszkańców kraju. – Dzięki ofiarności 
Polaków pomożemy setkom mieszkańców Wenezueli – podkreśla dyrektor Caritas Polska ks. Marcin 
Iżycki. – Trzeba nadal wspierać, również modlitwą, cierpiącą Wenezuelę - dodaje.                      
https://stacja7.pl/ze-swiata/caritas-polska-pomaga-w-wenezueli/
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Kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej                        Ksiądz 
Józef Lelito (1915–1978) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na położonym na uboczu cmentarzu w Żarkach, u podnóża drewnianego krzyża, znajduje się niepozorny 
grób. Spoczywa w nim ks. Józef Lelito. 
  
Wiązanki kwiatów i płonące znicze są znakami żywej pamięci o duszpasterzu, który zmagał się z niemiecką 
okupacją, był prześladowany w czasach stalinowskich, a potem walczył z komunistyczną propagandą 
o odzyskanie dobrego imienia. 
Przyszło mu spocząć właśnie tutaj, w rodzinnej miejscowości, skąd jako młody chłopak wyruszył w dorosłe 
życie, kiedy po ukończeniu gimnazjum w Chrzanowie w 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
  
Dlaczego do tej pory brakuje godnego upamiętnienia bohaterskiego księdza? 
Malownicze ugory czuwają nad tymi, którzy teraz spoczywają na wiejskim cmentarzu, a jeszcze niedawno 
uprawiali każdą piędź ziemi na Górkach, dbając o to, aby żaden kłos zboża się nie zmarnował. Pola, niegdyś 
urodzajne, od dawna leżą odłogiem, a na wzniesieniach otaczających wieś od północy rozpościerają się 
gęste zarośla czeremchy i głogów. Jak Cyprian Kamil Norwid tęsknił „do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 
podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba”, tak tutaj dzieci od najmłodszych lat były uczone 
szacunku dla darów Bożych i podczas żniw pomagały starszym, zbierając kłosy na ściernisku. 
Kosztem ogromnych wyrzeczeń rodzice – skromni ludzie, utrzymujący się z pracy na roli – podjęli trud 
wykształcenia syna. Ojciec przyszłego kapłana, chcąc polepszyć warunki życia rodziny, z bratem Janem 
wyjechał za chlebem do Ameryki Południowej. 

 

 

 

 

10 listopada 2019 roku w 
Żarkach upamiętniono ks. Józefa 
Lelito, niezłomnego kapelana 
Narodowej Organizacji 
Wojskowej, zaangażowanego w 
działalność konspiracyjną 
podczas okupacji niemieckiej i 
walkę niepodległościową z 
reżimem komunistycznym, 
niesłusznie oskarżonego i 
skazanego na śmierć w procesie 
Kurii Krakowskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się od 
odsłonięcia tablicy ku czci ks. 
Lelity w kościele parafialnym św. 
Stanisława BM w Żarkach, 
którego dokonał dyrektor 
krakowskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej dr hab. Filip 
Musiał. Po mszy św. nastąpiło 
przejście na miejscowy cmentarz, 
gdzie na grobie niezłomnego 
kapłana złożono wieńce i 
odmówiono modlitwę. 

Prezydent RP Andrzej Duda 
przyznał pośmiertnie księdzu 
Lelicie Krzyż Komandorski 
Polonia Restituta, który w dniu 
odzyskania Niepodległości 
zostanie wręczony rodzinie. 

 



A my dziś stawiamy pytanie, czy starannie wyreżyserowany spektakl oszczerstw i kłamstw, jakim bez 
wątpienia był proces ks. Lelity, rzucił na tyle mroczne światło na patriotyczną działalność kapelana 
Narodowej Organizacji Wojskowej, że nawet po dziesiątkach lat trudno uznać prawdę o tym niezwykłym 
człowieku. 
Dlaczego do tej pory brakuje godnego upamiętnienia bohaterskiego księdza? Czy rzeczywiście nie można 
być prorokiem we własnym kraju? 
W tej niewielkiej wsi w powiecie chrzanowskim, której granicę od południa wytycza Wisła, a od wschodu –
 rzeka Chechło, meandrująca wśród sosnowych lasów, 8 czerwca 1915 r. przyszedł na świat Józef Lelito –
 pierworodny syn Józefa i Justyny z d. Noworyta. Rodzina mieszkała – jak wspominają siostrzenice ks. Lelity, 
Maria Piegza i Bernadetta Cyganik – w typowej dla zachodniej Małopolski drewnianej chacie malowanej 
na niebiesko, pokrytej cementową dachówką, z częścią gospodarczą wymurowaną z kamienia. 
„Niebawem pojawiły się na świecie jeszcze trzy siostry: Franciszka, urodzona w 1919 r., Maria w 1921 r. 
oraz Antonina, rocznik 1925” 
– wylicza pani Maria, która ma fenomenalną pamięć i podaje dokładne daty narodzin i śmierci całego 
rodzeństwa. 
Dom znajdował się na Olszynce. Nazwa tego zakątka Żarek wywodzi się od olch, które rosły na pobliskich 
podmokłych łąkach przy strumyku nazywanym Strugą. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej 
Józef, który miał zamiłowanie do nauki, kontynuował edukację w chrzanowskim gimnazjum (obecnie 
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica) i codziennie pieszo pokonywał kilkanaście kilometrów 
przez las. Rower był wówczas nieosiągalnym marzeniem dla ubogiego wiejskiego chłopca. Zanim Józef 
wyjechał do Krakowa, pracował jeszcze przy sypaniu wałów wiślanych. 
Kosztem ogromnych wyrzeczeń rodzice – skromni ludzie, utrzymujący się z pracy na roli – podjęli trud 
wykształcenia syna. Maria Piegza wspomina, że ojciec przyszłego kapłana, chcąc polepszyć warunki życia 
rodziny, z bratem Janem wyjechał za chlebem do Ameryki Południowej. Tęsknota za pozostawioną 
w Polsce żoną i czworgiem dzieci była jednak tak silna, że wkrótce powrócił do kraju, natomiast po Janie, 
który pozostał w Argentynie, słuch zaginął. Z opowieści Marii wynika, że aby utrzymać syna na studiach, 
rodzice musieli zaciągnąć pożyczkę. Józef przyjął święcenia kapłańskie 2 kwietnia 1939 r. w katedrze 
wawelskiej. Mszę św. prymicyjną odprawił 10 kwietnia w kościele w Babicach, parafii, do której wówczas 
należały Żarki. Starsi mieszkańcy Żarek do dziś wspominają, jak w niedziele i święta pokonywali boso 
dziewięć kilometrów i dopiero przed wejściem do kościoła wkładali buty. 
  
Działalność niepodległościowa  
Od 9 sierpnia 1939 r. ks. Lelito był wikarym w podkrakowskich Liszkach, gdzie założył Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży. W czasie okupacji zaangażował się w tajną działalność. Od ks. Rudolfa Rosnera, 
wikarego parafii św. Anny w Krakowie, otrzymywał przez pewien czas prasę konspiracyjną. W 1943 r. ks. 
Lelito został zaprzysiężony przez Jana Szpondera, komendanta Narodowej Organizacji Wojskowej obwodu 
Liszki, i od 1943 (nie jest pewne, czy od lutego, czy od marca) do 1945 r. za zgodą abp. Adama Sapiehy 
pełnił funkcję kapelana Okręgu Krakowskiego NOW. W niedzielę, 4 lipca 1943 r., był – jak przywołuje 
z pamięci Maria Piegza – świadkiem pacyfikacji Liszek przez Niemców, którzy spędzili w jedno miejsce 2 tys. 
ludzi, a następnie, po wielogodzinnych torturach, rozstrzelali trzydzieści osób. Te tragiczne wydarzenia 
spowodowały tymczasowe zawieszenie działalności konspiracyjnej struktur NOW w Liszkach. 
 
W sierpniu 1944 r. ks. Lelito został przeniesiony do Skawiny, gdzie od 1946 r. był kapelanem, a następnie 
komendantem powiatowym NOW. Znacząco rozbudował wówczas struktury NOW oraz młodzieżówki 
Stronnictwa Narodowego – Młodzieży Wielkiej Polski. W dalszym ciągu angażował się w działalność 
niepodległościową – zwłaszcza przed referendum w 1946 r. drukował ulotki oraz prasę konspiracyjną. Po 
serii aresztowań i rozbiciu organizacji w wyniku operacji UB o kryptonimie „Mrok”, za zgodą i wiedzą 
przełożonych z Kurii Krakowskiej w listopadzie 1946 r. wyjechał na tzw. Ziemie Odzyskane i w Krośnie 
Odrzańskim ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem Józef Nowak. Niebawem powrócił jednak do Krakowa. 
Na rozkaz Jana Szpondera i wraz z nim 16 kwietnia 1947 r. ujawnił się w Komisji Amnestyjnej 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 



Od 13 maja 1947 do 31 marca 1948 r. był wikarym w Niedźwiedziu. Potem został przeniesiony do Rabki-
Zdroju. Tymczasem Szponder, który po ucieczce do zachodnich Niemiec latem 1949 r. podjął pracę 
w Wydziale Krajowym emigracyjnej Rady Politycznej w placówce łączności „Południe” w Bawarii, zajął się 
organizacją sieci punktów informacyjnych w Polsce i pozyskiwaniem wiadomości zza żelaznej kurtyny. 
Przesyłał również do kraju paczki z prasą emigracyjną oraz pieniądze na działalność niepodległościową. 
Ksiądz Lelito w styczniu 1952 r. przyjął od Szpondera propozycję współpracy, która polegała 
na przekazywaniu w formie utajnionej korespondencji informacji o stosunkach Kościół – państwo oraz 
o nastrojach społecznych, uzyskiwanych na podstawie rozmów z ludźmi i własnych obserwacji. 
  
W rękach bezpieki  
W tym czasie Urząd Bezpieczeństwa prowadził szeroko zakrojone działania mające na celu rozpracowanie 
podziemia narodowego. Ksiądz Lelito znalazł się w kręgu szczególnego zainteresowania funkcjonariuszy 
WUBP ze względu na efekt propagandowy, jaki planowano uzyskać poprzez oskarżenie go o działalność 
szpiegowską. „Wokół ks. Lelity zaciskano pętlę” – jak to obrazowo ujęli Filip Musiał i Marek Lasota 
w publikacji Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej. 
W 1943 r. ks. Lelito został zaprzysiężony przez Jana Szpondera, komendanta Narodowej Organizacji 
Wojskowej obwodu Liszki, i od 1943 do 1945 r. za zgodą abp. Adama Sapiehy pełnił funkcję kapelana 
Okręgu Krakowskiego NOW. 
Kapłan został aresztowany 12 listopada 1952 r. w Rabce, a po przewiezieniu do WUBP w Krakowie był 
przesłuchiwany przez trzy tygodnie – od 14 listopada do 7 grudnia. Pierwsze śledztwo trwało kilkadziesiąt 
godzin. Podczas przesłuchań znęcano się nad księdzem psychicznie i fizycznie, posługiwano się torturami 
i szantażem, uwłaczano godności kapłańskiej, straszono oskarżeniami o współpracę z hitlerowcami. Nawet 
podczas pobytu w celi ks. Lelito był poddawany nieustannej inwigilacji przez agenturę. Zadawane cierpienia 
były ogromne. 
„Boleści dochodziły do tego stopnia, że zdawało mi się, że z każdą chwilą najbliższą nadejdzie kres mojego 
życia. […] w tym stanie gotów byłem podpisać nawet wyrok śmierci, byle mieć trochę spokoju” 
 – wspominał kapłan. I dalej: 
„W ciągu miesiąca straciłem na wadze 36 kg”. 
Wyjaśnienia ks. Lelity, wymuszone na nim w bestialski sposób, posłużyły za pretekst do ataku na kurię 
krakowską. Pokazowy proces przeciwko „szpiegom” oskarżonym o działalność na rzecz „imperializmu 
amerykańskiego” odbył się w dniach 21–27 stycznia 1953 r. w sali Zakładów im. Stanisława Szadkowskiego 
przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie. 27 stycznia 1953 r. stał się dniem triumfu propagandy komunistycznej. 
Wśród wrogich okrzyków, gwizdów i tupania zgromadzonej publiczności Wojskowy Sąd Rejonowy ogłosił 
wyrok skazujący trzy osoby – ks. Józefa Lelitę, Edwarda Chachlicę i Michała Kowalika – na karę śmierci, 
a pozostałych oskarżonych – na dożywotni lub wieloletni pobyt w więzieniu. 

 
Postanowienia o założeniu sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej i rozpoczęciu inwigilacji przez SB 
Kilkanaście dni później, 8 lutego, 53 członków krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich – wśród 
nich Sławomir Mrożek, Julian Przyboś i późniejsza noblistka Wisława Szymborska – podpisało haniebną 
rezolucję potępiającą „zdrajców Ojczyzny”. Ułatwiła ona propagandową nagonkę na Kościół katolicki i dała 
stalinowskim władzom pretekst do zaostrzenia represji wobec ludzi wierzących. 
Komuniści, mimo poparcia ze strony intelektualistów, zaniechali jednak wykonania kary śmierci. Rada 
Państwa 18 sierpnia 1953 r. zamieniła wyrok na dożywocie, a następnie zmniejszono go do 12 lat. 
Maria Piegza z uśmiechem mówi, że jako mała dziewczynka miała proroczy sen o tym, że wujek wyszedł 
z więzienia, i kiedy opowiadała go swojej mamie, nadbiegł ktoś z  rodziny z wiadomością, że rzeczywiście 
księdza uwolniono. Duchowny jesienią 1956 r. opuścił więzienie we Wronkach z powodu złego stanu 
zdrowia. Wyjaśnienia ks. Lelity, wymuszone na nim w bestialski sposób, posłużyły za pretekst do ataku 
na kurię krakowską. Pokazowy proces przeciwko „szpiegom” oskarżonym o działalność na rzecz 
„imperializmu amerykańskiego” odbył się w dniach 21–27 stycznia 1953 r. Na rekonwalescencję udał się do Rabki, 

a następnie, kontynuując leczenie, podjął pracę duszpasterską w Chylicach, potem w Józefowie. W grudniu 1960 r. na kilka miesięcy przybył 
do Żarek i zamieszkał w rodzinnym domu. Maria Piegza i Bernadetta Cyganik wspominają, że po powrocie do rodzinnej wsi wujek był otoczony 
powszechną sympatią. Mimo że rodzina była świadoma nieustannej inwigilacji ze strony SB, śledzenia przez informatorów i donosów, dom 
pozostawał otwarty dla wszystkich, którzy znali kapłana i pragnęli z nim porozmawiać. 



Ubeckie represje wobec rodziny  
Tragiczne losy kapłana w dotkliwy sposób podzieliła jego rodzina. Restrykcje dotknęły najbliższych. Siostry –
 Maria Cyganik, zamieszkała w Żarkach 249 (na Sołtystwie – tak nazywano tę część miejscowości, położoną 
nieopodal Gościńca – głównej drogi przecinającej Żarki ze wschodu na zachód, łączącej Kraków ze 
Śląskiem), oraz Antonina, zamieszkała w Żarkach 39, zostały 20 listopada 1952 r. zatrzymane przez 
funkcjonariuszy Wydziału V WUBP w Krakowie i przewiezione do więzienia przy ul. Montelupich. Maria 
(matka Marii i Bernadetty), która rzeczywiście dwukrotnie pełniła funkcję skrzynki kontaktowej i na której 
adres były przesyłane z Zachodu paczki z materiałami konspiracyjnymi, została oskarżona o „udzielenie 
pomocy członkom siatki szpiegowskiej”. Antoninie postawiono zarzut „przechowywania antypaństwowych 
ulotek”. W domu rodziny Cyganików na Sołtystwie po aresztowaniu Marii zamieszkało dwóch ubeków, 
a wobec Józefa Cyganika zastosowano areszt domowy. 
Maria Piegza opowiada: 
„Ojciec nie mógł chodzić do pracy w Fabloku, a funkcjonariusz towarzyszył mu jak cień nawet podczas 
korzystania z toalety czy robienia zakupów. Często babcia Justyna przynosiła jedzenie i zostawiała je przy 
bramce, bo nawet jej nie wolno było się z nami kontaktować. Jeden z mężczyzn budził strach swoim 
wyglądem i zachowaniem, w myślach nazywałam go Buldog. Drugi to był Gienek, przyjął rolę dobrego 
policjanta i pod nieobecność tamtego potrafił okazać ludzkie odruchy. 
Kiedy pewnego dnia po moją pięciomiesięczną siostrę Bernadettę, urodzoną 1 czerwca 1952 r., przyjechała 
karetka pogotowia, wyszła z niej lekarka i powiedziała, że zabiera ją do szczepienia, strasznie się bałam. 
Kiedy samochód odjechał, Gienek powiedział, żeby się o nią nie martwić, bo siostra jest u mamy 
w więzieniu na Montelupich. Wróciły w styczniu 1953 r. Teraz jako osoba dorosła wiem, że właśnie 23 
stycznia 1953 r. śledztwo przeciwko mojej mamie umorzono i dlatego zwolniono ją z aresztu. 
Ubecy opuścili nasz dom w nocy z 5 na 6 grudnia. Było już bardzo późno, gdy podjechał samochód i ktoś 
zaczął mocno walić w okno. Funkcjonariusze zerwali się i poszli do auta, [a] na koniec jeszcze zagrozili, aby 
nikomu nic nie mówić. 
Często w nocy lub wieczorami widać było za oknem, jak przemykały jakieś cienie, ktoś podglądał, 
podsłuchiwał. Do dziś pamiętam z dzieciństwa szpalty gazet, które dosłownie krzyczały tytułami: Proces ks. 
Lelity i innych agentów amerykańskiego wywiadu. 
Ciocia Antonina przed aresztowaniem pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Chrzanowie. Po powrocie z  
więzienia na  Montelupich okazało się, że nie ma dla niej miejsca w szpitalu… Śledztwo umorzono 11 lutego 
1953 r., a ciocia Tosia podjęła pracę w szpitalu im. Narutowicza  w Krakowie na mikropediatrii. Całe swoje 
życie poświęciła dzieciom, była matką chrzestną wielu maleństw, które chrzciła z wody, gdy istniało 
zagrożenie życia.  Kiedy zmarła 12 stycznia 2002  r., dyrektor szpitala poprosił rodzinę o umieszczenie 
klepsydry na drzwiach szpitala i powiedział, że flagi na  budynku zostaną opuszczone do połowy masztu 
na znak żałoby po śmierci siostry oddziałowej z pediatrii. Została pochowana na cmentarzu w Żarkach. 
Ciocia była obecna przy śmierci swojego brata, ks. Józefa. Po pięcioletniej pracy jako wikariusz 
w Lanckoronie i posłudze proboszcza w Dankowicach w latach 1966–1974, od czerwca 1974 r. pozostawał 
on rezydentem w Rabce. Kiedy w ciężkim stanie leżał w szpitalu, mnóstwo ludzi przychodziło z życzeniami 
imieninowymi. Żartował sobie wtedy, mówiąc, że zamiast coś postawić gościom, dostaje od pielęgniarek 
kroplówki. Kiedy ktoś w rozmowie stwierdził: A, to ksiądz jest postępowy», z uśmiechem odparł: «Nie 
jeżdżę samochodem, a więc postępuję». Zmarł 18 marca 1978 r., w przeddzień swoich imienin”. 
„Był świetnym mówcą, ludzie zewsząd przyjeżdżali na jego kazania i nauki rekolekcyjne, bo mówił prostym, 
niewyszukanym językiem. Panowała opinia, że pokonać księdza w mowie było trudno”  
– dodaje Bernadetta. 
Po ks. Lelicie pozostało wiele książek. Z jednej z nich hiszpańskiego uczyła się Kinga Polak – córka Marii 
Piegzy, nauczycielka hiszpańskiego w Szkole Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu. 
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/71421,Kapelan-Narodowej-Organizacji-Wojskowej-Ksiadz-Jozef-Lelito-19151978.html 

Czytaj także:  http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_08_09.php   https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/567047 

-   https://www.ampolska.co/Artykuly/Pozostale/art-673-Proces-Kurii-krakowskiej.htm 

-   https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/46005,Sprawa-ksiedza-Jozefa-Lelity.html 

-  https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/82665,W-Zarkach-upamietniono-niezlomnego-kaplana-ks-Jozefa-Lelite.html    
 

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/71421,Kapelan-Narodowej-Organizacji-Wojskowej-Ksiadz-Jozef-Lelito-19151978.html
http://parafia.rabka.swmm.eu/ogloszenia_2015_08_09.php
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/567047
https://www.ampolska.co/Artykuly/Pozostale/art-673-Proces-Kurii-krakowskiej.htm
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/broszury-edukacyjne-i-d/46005,Sprawa-ksiedza-Jozefa-Lelity.html
https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/82665,W-Zarkach-upamietniono-niezlomnego-kaplana-ks-Jozefa-Lelite.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/71421,Kapelan-Narodowej-Organizacji-Wojskowej-Ksiadz-Jozef-Lelito-19151978.pdf
https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/kosciol/71421,Kapelan-Narodowej-Organizacji-Wojskowej-Ksiadz-Jozef-Lelito-19151978.pdf


Pokolenie „płatków śniegu”. Dzieci muszą wiedzieć, 
że Bóg za dobro nagradza, a za zło – karze  

 
Rodzice małych dzieci z pewnością kojarzą Tatę Świnki Peppy. Groteskowy, nieudolny ale kochany i 

przesympatyczny świniak, który własnej głowy by zapomniał, gdyby nie rezolutna córeczka i zaradna 

żona.  Tata Świnka jest miły, sympatyczny, do rany przyłóż, kochany, pobłażliwy a zarazem ciapowaty. 
Zupełnie jak obraz Pana Boga przekazywany aktualnie dzieciom.  

Kilka lat temu „Tygodnik Powszechny” opublikował artykuł sugerujący, że sześć prawd wiary to tylko 
dziwaczny wymysł zaściankowej Polski, daleki od rzeczywistego nauczania Kościoła i przedstawiający Pana 
Boga w krzywym zwierciadle. Autor z wielką troską pochylał się nad straumatyzowanymi dziećmi, które muszą uczyć się, 

że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe każe. Niepozorny ten artykulik zapoczątkował 
nieproporcjonalną nagonkę na nauczanie sześciu prawd wiary. Od tej pory po katolickim Internecie (a szczególnie po grupach 
zrzeszających katechetów) i katolickich czasopismach przetaczają się dyskusje, podczas których znaczna część osób 
odpowiedzialnych za katechezę deklaruje, że w imię chronienia wrażliwej psychiki dzieci pomijają w ogóle sześć prawd wiary, 

lub zastępują je własnymi wersjami.  Na przykład czytałam poważną pracę księdza nawołującego, by zastąpić 
drugą prawdę wiary podkreślaniem, że Bóg jest miłosierny. I absolutnie i bezwzględnie wyrzucić „który za 
dobro wynagradza, a za zło karze”, bo to ludzi z Kościoła odstrasza.  

Pokolenie płatków śniegu i pługów śnieżnych  
Prawdą jest, że osoby urodzone po roku 2000 są słabsze emocjonalnie i bardziej wrażliwe na zranienia. Rośnie nam pokolenie 
tzw. „płatków śniegu”, traumatyzowanych przez byle co – łącznie z zaimkiem osobowym użytym w innej formie niż 
preferowana przez daną osobę. Jednak nie jest to skutek nauczania o „Bogu sprawiedliwym” które znali katolicy od lat 2000 i 
byli całkiem zdrowi psychicznie.  
Na przewrażliwienie młodzieży składa się wiele czynników. Dobrze zbadany jest wpływ rozwodu rodziców na zdrowie 
psychiczne dzieci (odsyłam tu choćby do pracy podsumowującej 25 lat badań nad tym zagadnieniem Judith Wallerstein „The 
Unexpected Legacy of Divorce”).  Innym ważnym czynnikiem jest inwazja ekranów i nowych mediów  w ich życie. Jak podkreśla 
Jean M. Twenge w książce „I-Gen” opisującej badania nad pokoleniem urodzonym po 2000 roku, już 2 godziny dziennie przed 

ekranem (w Internecie) skutkują zaburzeniami emocjonalnymi, co dopiero doświadczenie ostatniego roku, gdy młodzi 
spędzają przed ekranem średnio 9 godzin dziennie (łącznie z nauką zdalną).  
Na nadmierną wrażliwość emocjonalną składa się też trend wychowawczy, w którym rodzic stara się ochronić dziecko przed 
jakąkolwiek frustracją czy nieprzyjemnym doznaniem.  Madeline Levine, psycholog i autorka książki „Teach Your Children Well: 



Why Values and Coping Skills Matter More Than Grades, Trophies or ‘Fat Envelopes.’ (Dobrze ucz swoje dzieci – dlaczego 
wartości i umiejętność radzenia sobie są ważniejsze niż oceny, trofea i 'grube koperty') twierdzi, że jest to trend coraz 
popularniejszy. Mamy do czynienia z rodzicami, którzy jak pług śnieżny równają drogi życiowe przed swoimi dziećmi, tak by 
mogły maksymalnie rozwijać swój potencjał, bez „zbędnych” frustracji.    
Zjawisko to szczegółowo opisują  Claire Miller i Jonah Bromwich w artykule w New York Times, podając szokujące niekiedy 
przykłady. Oto na początku roku 2019 na nagłówki gazet USA dostała się afera łapówkarska, w której pięćdziesięciu rodziców 
próbowało w nielegalny sposób zapewnić przyjęcie swoich dzieci na uniwersytety. Nie chodziło przy tym tylko o łapówki czy 
obfite dotacje na rzecz danej uczelni połączone z sugestią, iż konkretny kandydat powinien dostać się na studia. Najbardziej 
pomysłowa mama wynajęła dublera, który poszedł na egzamin za jej syna. Syna przekonała, że załatwiła mu możliwość 
zdawania egzaminu w domu – dostał odpowiednie formularze, które wypełnił. Pomysłowej mamie chodziło o to, by syn nie 

zorientował się, że wysokiego wyniku egzaminu nie zawdzięcza swojej pracy, a zdolnemu dublerowi.    

Przemoc przez histerię antyprzemocową                                                                                                                              
Rodzic – pług śnieżny stara się uchronić dziecko przed jakimkolwiek przykrym przeżyciem, likwidując wszelkie problemy. 

To tacy rodzice zasypują księży i katechetów żądaniami dotyczącymi tego, by np. nie opowiadać dzieciom o grzechu 
śmiertelnym, tylko przedstawiać grzech jako niewłaściwy sposób zaspokojenia dobrej potrzeby. Jednak nie tylko rodzice, ale 

także księża i katecheci coraz częściej wyrażają przekonanie, że dzieci trzeba chronić przed nieprzyjemnymi treściami. W 

katechezie mękę krzyżową omawia się krótko i eufemistycznie, koncentrując się na Zmartwychwstaniu, o 
grzechu wspomina się zdawkowo (właśnie raczej jako o błędzie, potknięciu), koncentrując się na 
Miłosierdziu Bożym. Sześć Prawd Wiary staje się solą w oku i jest pomijane.                                                                 
Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane – mówi mądrość ludowa, ujmując trafnie istotę problemu. 
Dzieci wychowywane pod parasolem wchodzą w dorosłość odkrywając, że pracodawcy nie interesuje, 
że miało się problem ze wstaniem rano i dlatego spóźniło o kilka godzin do pracy. Nie potrafią 
zapanować nad swoimi finansami, a nawet ugotować obiadu. Odpadają od wiary, bo rozrywkowe liturgie i 
tak są zbyt mało atrakcyjne w porównaniu z prawdziwą rozrywką, a gra online lub film akcji daje lepszy 
dreszczyk emocji niż nudny, wciąż wałkowany, przesłodzony przekaz „Bóg cię kocha takim jakim jesteś”. 
Gdy „płatek śniegu” doświadcza negatywnych konsekwencji swoich złych wyborów obraża się na 
wszystkich dookoła, ludzi i Pana Boga, bo przecież nie tak miało być. Miało być słodko i cały czas z górki.   

Dzieci potrzebują granic i świadomości istnienia zła                                                                                                                                                              
Dzieci  potrzebują poczucia bezpieczeństwa – świadomości, że mają wokół siebie kochających ich dorosłych, którzy będą ich 
bronić przed niebezpieczeństwem. Jednak  potrzebują też świadomości istnienia zła. Bez tego nie będą w stanie uczyć się 
dokonywania dobrych wyborów. Jedną ze skutecznych (w sensie wychowania do bycia samodzielnym, szczęśliwym, radzącym 
sobie z wyzwaniami i odpowiedzialnym dorosłym) metod wychowawczych jest pozwolenie, by tam, gdzie to bezpieczne dziecko 
doświadczyło negatywnych konsekwencji swych złych decyzji. Na przykład – dziecko pojechało do szkoły bez kanapki? Jeśli 
mama nie dowiezie ratunkowo lunchu, przegłodzone z lekka dziecko będzie bardziej skłonne pamiętać o przygotowaniu sobie 
drugiego śniadania następnego dnia.Jednak rzeczywistość to nie tylko negatywne konsekwencje złych decyzji, to też zło jako 
takie. Uczymy dzieci, by nie ufały nieznajomym i nie przyjmowały ich zaproszeń np. wejścia do samochodu. Mówimy im, że 
istnieją źli ludzie, którzy mogą zrobić krzywdę. Dzięki tej wiedzy będą bardziej bezpieczne. Właśnie świadomość, że  istnieje zło, 
które zostanie ukarane, i dobro zasługujące na nagrodę, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dochodzimy tu do istoty 
sprawy. Prawda wiary „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za zło karze” daje dziecku solidną 
podstawę, gwarancję, że źli ludzi zostaną ukarani. Problemem nie jest świadomość sprawiedliwości Boga a właściwa katecheza 
– co z tego wynika. Skoro Bóg karze za zło, daje nam też pomoc w byciu dobrym – przykazania pokazujące jasne granice między 
dobrem a złem oraz sakramenty leczące duszę i pozwalające na wzrastanie ku dobru. Co ciekawe, najlepsze literackie opisanie 
konsekwencji wychowania w którym zataja się wiedzę o istnieniu zła i jasnych granicach między dobrem a złem możemy 
znaleźć w książce napisanej przez protestanta: „Synowie buntu” Franka Perettiego. Bardzo polecam. Skąd wynikają nasze 
dorosłe lęki o traumatyzowanie dzieci wiedzą o istnieniu zła? Może właśnie z dominującego nurtu pedagogicznego 
upatrującego przemoc w każdym akcie dyscyplinowania dziecka, łącznie z chwaleniem go czy dawaniem nagród za dobre 
zachowanie? Może z własnych przykrych doświadczeń młodych rodziców, coraz powszechniej pochodzących z rozbitych, 
pozbawionych bezpieczeństwa domów? Może z własnego uwikłania w złe decyzje – (coraz częstsze rozwody czy życie w 
konkubinacie) gdzie nauczanie dziecka o rzeczywistości grzechu, piekła i Bożej sprawiedliwości nieprzyjemnie budzi uśpione 
sumienie dorosłych? Warto pamiętać, że nie doceniamy elastyczności umysłu i zdolności dzieci do radzenia sobie z trudnymi 
emocjami (pod warunkiem wsparcia ze strony kochających dorosłych).  Dzieci radzą sobie z trudnymi elementami 
rzeczywistości – nawet z wiedzą o istnieniu ludzi tak złych, że nie wahają się zabijać dzieci. Tu warto przypomnieć opinię 
psychologiczną o wpływie wystaw antyaborcyjnych na dzieci, gdzie wykazano, że nie przynoszą szkody emocjonalnej dzieciom. 
Po prostu przekazywaniu wiedzy o istnieniu zła musi towarzyszyć z jednej strony zapewnienie o miłości, z drugiej – pokazanie 
konkretnych sposobów na uniknięcie tego zła i walkę z nim. https://pch24.pl/opinie/pokolenie-platkow-sniegu-dzieci-musza-
wiedziec-ze-bog-za-dobro-nagradza-a-za-zlo-karze/  

 

https://pch24.pl/opinie/pokolenie-platkow-sniegu-dzieci-musza-wiedziec-ze-bog-za-dobro-nagradza-a-za-zlo-karze/
https://pch24.pl/opinie/pokolenie-platkow-sniegu-dzieci-musza-wiedziec-ze-bog-za-dobro-nagradza-a-za-zlo-karze/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pacjent dostanie nawet 100 tys. zł odszkodowania za niepożądany odczyn poszczepienny spowodowany przyjęciem preparatu przeciwko COVID-

19, ale tylko wtedy gdy ten efekt uboczny był wymieniony w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Osoba, która z powodu zaszczepienia się 

przeciwko COVID-16 dozna niepożądanego odczynu poszczepiennego wymagającego hospitalizacji minimum przez 14 dni lub wstrząsu 

anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji krócej niż przez dwa tygodnie, będzie mogła dochodzić odszkodowania. Tak wynika ze 

skierowanego właśnie do konsultacji publicznych projektu noweli ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

Zaproponowane przez rząd przepisy wprowadzają uproszczoną ścieżkę dochodzenia odszkodowania za niepożądane działanie 

szczepionki. Pacjent nie będzie musiał iść do sądu, ale wystarczy, że złoży wniosek o wszczęcie procedury do Rzecznika Praw Pacjenta 

(RPP). U RPP przyznawanie odszkodowań ma ruszyć w czerwcu tego roku i da możliwość uzyskania rekompensaty dla wszystkich zaszczepionych 

przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 r. O rekompensatę będą mogli się starać także osoby poszkodowane z powodu przyjęcia innych 

szczepionek, ale przeprowadzonych od 1 stycznia 2022. Świadczenia kompensacyjne zainteresowany będzie mógł uzyskać w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej przez rzecznika praw pacjenta (RPP). Kwota rekompensaty będzie zależna od szkody jakiej doznał pacjent. Minimalnie 

wyniesie 10 tys. zł- gdy hospitalizacja po NOP potrwa 14–30 dni lub nawet 100 tys. W tym ostatnim przypadku jeśli pobyt w szpitalu był dłuższy niż 

120 dni. Poza tym RPP będzie mógł podwyższyć świadczenie kompensacyjne o kwotę 15 tys. zł, jeśli NOP spowodował konieczność 

odbycia zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Albo nawet o 20 tys. zł, jeśli poszkodowany był hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii 

dłużej niż 120 dni. Co ciekawe, z projektu wynika, że rekompensata będzie się należała wyłącznie za NOP wymienioy w Charakterystyce Produktu 

Leczniczego (ChPL), czyli „dokumencie" leku sporządzanym przez producenta. Żeby więc można było dostać odszkodowanie za zakrzepicę w 

wyniku szczepienia, nie tylko trzeba udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a jej wystąpieniem, ale także musi ona 

znaleźć się na liście działań niepożądanych w ChPL. Ustawa ma wejść w życie z dniem 
01.06.2021.  https://www.gov.pl/web/rpp/do-rzeczy-rzecznik-praw-pacjenta-prawa-pacjenta-w-okresie-covid-19-zostaly-ograniczone  

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec powiedział w radiowej Jedynce, że osoba, która dozna niepożądanego odczynu 

poszczepiennego po szczepionce na COVID-19, będzie mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Osoba, która wskutek 

niepożądanego odczynu poszczepiennego, dozna albo wstrząsu anafilaktycznego, albo będzie hospitalizowana, będzie mogła zgłosi ć się z 

wnioskiem do Rzecznika Praw Pacjenta. https://www.gov.pl/web/rpp/radiowa-jedynka-niepozadany-odczyn-po-szczepionce-przeciw-covid-19-rzecznik-

praw-pacjenta-wyjasnia-co-robic

 
 

 

Pilne! 

Wyszczepieni 

stracili 

ubezpieczenia na 

życie! 
https://kmiec.neon24.pl/post/161988,pilne-wyszczepieni-
stracili-ubezpieczenia-na-zycie 

 

Rekompensaty za NOP-y wymienione tylko na ulotce szczepionki 

- https://www.politykazdrowotna.com/72167,rekompensaty-za-nop-y-wymienione-tylko-na-ulotce-szczepionki 
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„Spalaj się, a nie kopć!” 

Bywało, że zaczynał kazania od jedynego w swoim rodzaju pozdrowienia: „Pozdrawiam wszystkich niuniusiów, 

bziubziusiów, dydusiów, wszystkie pudelki mamusi i Nefretete”. Orzech prowokował wytrwale kilka pokoleń 

wrocławskich studentów do dorastania do wielkich ról; do bycia mężczyzną i kobietą na obraz Boży. Miał niebywałą 

zdolność do wprowadzania młodych ludzi w małżeństwo. Dialogi narzeczeńskie, które prowadził, cieszyły się do ostatnich 

lat jego życia niesłabnącą popularnością. Potrafiło brać w nich udział nawet 200 par. My sami nie załapaliśmy się na 

Orzechowe duszpasterstwo. Wrocław nie jest moim miastem studenckim, mieszkam tu dopiero 12 lat, ale przez ten czas 

zdołałam poznać i pokochać Orzechowe małżeństwa – ludzi, których kształtowały jego pielgrzymki i jego kazania. Te 

małżeństwa są niesamowicie piękne, mocne i pełne życia. Nie potrzebuję żadnego innego świadectwa jego świętości – 

pieczęć, jaką odcisnął na tych parach, wystarcza mi za wszystko. Orzech prowokował wytrwale 

kilka pokoleń wrocławskich studentów do dorastania do wielkich ról; 

do bycia mężczyzną i kobietą na obraz Boży. Miał niebywałą zdolność 

do wprowadzania młodych ludzi w małżeństwo. 

„Orzech pracuje zdalnie” 

Piszę te wszystkie słowa z bardzo ściśniętym gardłem.  https://stacja7.pl/ludzie/spalaj-sie-a-nie-kopc-wspomnienie-o-ks-

orzechowskim/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

 

Totalny odlot: Aktywiści 

bronią „praw myszy” 
przed rolnikami 
PETA twierdzi, że rolnicy powinni… 
„ostrożnie wyłapać zwierzęta i uwolnić 
je w innym miejscu tak, by nie 
uszkodzić ich ciał”. Aktywiści nie mówią 
jednak ani jak wyłapać gryzonie, ani 
gdzie je wypuścić.  
https://www.magnapolonia.org/totalny-odlot-aktywisci-
bronia-praw-myszy-przed-rolnikami/ 
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https://www.politykazdrowotna.com/70333,list-otwarty-
srodowiska-transplantologow-ws-smierci-mozgu 

 

 
https://www.politykazdrowotna.com/69275,ostra-bialaczka-
limfoblastyczna-kolejni-pacjenci-z-szansa-na-przeszczep
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 https://www.ekai.pl/goralska-jajecznica-na-zielone-swiatki/ 
 

 https://dorzeczy.pl/swiat/185861/psychiatra-transplciowosc-to-tyrania-chwytliwych-sentymentow.html 

 https://dorzeczy.pl/swiat/184217/usa-edukacja-dla-dzieci-transplciowych-i-dzieciecy-sex-shop-lgbt.html 

 https://dorzeczy.pl/swiat/183053/usa-kolejne-stany-z-anty-genderowym-prawem-dotyczacym-sportu.html 

 https://dorzeczy.pl/swiat/183015/irlandia-wdraza-zakaz-terapii-konwersyjnej-wobec-osob-lgbt-i-gender.html 

  https://www.tvp.info/53577317/starsza-kobieta-ucalowala-stopy-aktywistki-lgbt-protest-w-warszawie-ws-radia-maryja 

 https://www.tysol.pl/a65381-Wilamowice-zachowaly-7-mln-zl-z-Funduszy-Norweskich-dzieki-przyjeciu-Samorzadowej-Karty-Praw-Rodzin 

 https://www.prawo.pl/kadry/czy-medyk-za-odradzanie-pacjentom-szczepienia-sie-moze-stracic,507963.html  

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1498796,ludzie-po-przyjeciu-szczepionki-beda-umierac-powiklania-pojda-w-tysiace-i-to-naturalne-opinia.html 

https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-Narkotyki-podczas-
finalu-na-zywo-Jest-komentarz 

 

https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-TVP-pokazala-
pocalunek-dwoch-mezczyzn-Internauci-Wytna-te-scene-w-powtorce 
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  Góralska  Jajecznica na Zielone Świątki 

https://www.ekai.pl/goralska-jajecznica-na-zielone-swiatki/
https://dorzeczy.pl/swiat/185861/psychiatra-transplciowosc-to-tyrania-chwytliwych-sentymentow.html
https://dorzeczy.pl/swiat/184217/usa-edukacja-dla-dzieci-transplciowych-i-dzieciecy-sex-shop-lgbt.html
https://dorzeczy.pl/swiat/183053/usa-kolejne-stany-z-anty-genderowym-prawem-dotyczacym-sportu.html
https://dorzeczy.pl/swiat/183015/irlandia-wdraza-zakaz-terapii-konwersyjnej-wobec-osob-lgbt-i-gender.html
https://www.tvp.info/53577317/starsza-kobieta-ucalowala-stopy-aktywistki-lgbt-protest-w-warszawie-ws-radia-maryja
https://www.tysol.pl/a65381-Wilamowice-zachowaly-7-mln-zl-z-Funduszy-Norweskich-dzieki-przyjeciu-Samorzadowej-Karty-Praw-Rodzin
https://www.prawo.pl/kadry/czy-medyk-za-odradzanie-pacjentom-szczepienia-sie-moze-stracic,507963.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/1498796,ludzie-po-przyjeciu-szczepionki-beda-umierac-powiklania-pojda-w-tysiace-i-to-naturalne-opinia.html
https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-Narkotyki-podczas-finalu-na-zywo-Jest-komentarz
https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-Narkotyki-podczas-finalu-na-zywo-Jest-komentarz
https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-TVP-pokazala-pocalunek-dwoch-mezczyzn-Internauci-Wytna-te-scene-w-powtorce
https://www.radiozet.pl/Muzyka/Eurowizja-2021-TVP-pokazala-pocalunek-dwoch-mezczyzn-Internauci-Wytna-te-scene-w-powtorce


  https://www.money.pl/gospodarka/rozpoczal-sie-proces-w-sprawie-pracownika-ikea-zwolnionego-za-wpis-o-lgbt-6574196142828416a.html 

 https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-ks-prof-w-cislo-o-napieciach-w-palestynie-dzieci-z-izraelskiej-
szkoly-pisaly-na-rakiecie-ktora-miala-byc-wystrzelona-w-kierunku-szkoly-palestynskiej-dzieci-izraelskie-z-po/ 

 https://www.magnapolonia.org/ukraina-miasto-chodorow-nie-dofinansuje-kosciola-poniewaz-ten-jes-polski/ 

  7200 - https://anthony.neon24.pl/post/162011,zgony-po-szczepieniach-w-polsce 

 https://kresywekrwi.neon24.pl/post/161982,wyrzucono-kolejna-polska-flage-z-ronda-obroncow-birczy 

 https://wolnemedia.net/lgbtq-to-ideologia/   

                          
https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/wakacje-2021-pustynia-bledowska-co-zobaczyc-najwieksze-atrakcje/psmensv,07640b54

 

 U K R A I N A 
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https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/wakacje-2021-pustynia-bledowska-co-zobaczyc-najwieksze-atrakcje/psmensv,07640b54
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NIEBEZPIECZNE OWADY -  https://kobieta.onet.pl/niebezpieczne-owady-w-polsce-poznaj-je-i-
unikaj/9r4clr?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-8                              

1/8 Skorpion wodny ński / kryzysowo.pl 

Fachowa nazwa tego owada to płoszyca szara. Możemy go spotkać przy większości 

zbiorników wodnych. Sam z siebie nie powinien zaatakować, jednak bardzo się 

"denerwuje", gdy się na niego nadepnie. Ukąszenie jest niezwykle bolesne. 

Pamiętajcie więc, żeby patrzeć pod nogi. 

 
 

 
 

 

2/8 Tarantula ukraińska 
mistic / polskieradio.pl 

Myślicie, że w naszych rejonach nie występują jadowite pająki? Błąd. Tarantula 

przywędrowała do nas z Ukrainy i występuje głównie w Bieszczadach. Jej ukąszenie 

jest nie tylko bolesne, lecz także niezwykle niebezpieczne dla osób uczulonych na 

toksyny produkowane przez owady. W takim przypadku kontakt z pająkiem może 

grozić nawet wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego. 

 

 
 

3/8 Wścieklica zwyczajna 
www.myrmecos.net 

Ten gatunek czerwonej mrówki to prawdziwy wojownik. Często 
spotykamy go pod próchniejącymi deskami oraz w lasach czy nawet 
ogrodach. Jej ugryzienie jest bardzo bolesne, a w niektórych 
przypadkach może prowadzić do poważnych reakcji alergicznych 
organizmu. W Ameryce Południowej jest określana mianem "Fire Ant". Nie igrajcie z ogniem! 

 
4/8 Turkuć podjadek 
http://www.swiatkwiatow.pl/ 

Ten niepozorny owad, który większość życia spędza pod ziemią, 
może poważnie zagrażać człowiekowi. Jest on wszak nosicielem 
tężca. Na jego ugryzienia są przede wszystkim narażeni rolnicy oraz 
ogrodnicy. 

 

5/8 Bąk bydlęcy 
Pandur / Shutterstock 

Owad jest niezwykle niebezpieczny zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 
Dlaczego? U bydła w przypadku masowego występowania 
powodują ogólne osłabienie, spadek wagi i mleczności. Dla ludzi są 
przenosicielami groźnych chorób, takich jak: tularemia, wąglik oraz 
pasożytów – świdrowców i nicieni. Najczęściej można go spotkać na 
łąkach i pastwiskach. 

6/8 Oleica krówka 
Pavel Hajer / Shutterstock 

Oleica krówka to chrząszcz, który w sytuacjach stresowych wydziela 
niezwykle silną, trującą substancję. Jej ilość produkowana przez 
pojedynczego owada nie jest w stanie zabić człowieka, ale może 
silnie podrażnić skórę. Szczególnie jeżeli będzie miała kontakt ze 
śluzówką oczu lub nosa. Lasy Państwowe apelują, aby uważać na 
kontakt z tym owadem. Chrząszcz występuje na terenie całego 
kraju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kobieta.onet.pl/niebezpieczne-owady-w-polsce-poznaj-je-i-unikaj/9r4clr?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-8
https://kobieta.onet.pl/niebezpieczne-owady-w-polsce-poznaj-je-i-unikaj/9r4clr?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2#slajd-8


7/8 Szerszeń 
Elina Litovkina / Shutterstock 

To jeden z najbardziej jadowitych i niebezpiecznych owadów na 
terenie naszego kraju. Użądlenie szerszenia wywołuje silny ból, 
pieczenie i wywołuje opuchliznę. Owad pochodzi z rodziny 
osowatych i uważany jest za zmorę pasiek, ponieważ nawet 
pojedynczy osobnik jest w stanie wytępić cały ul pszczół. 
Dorosłe szerszenie osiągają nawet 5 cm długości. Można łatwo je 
rozpoznać dzięki charakterystycznemu ubarwieniu - ich ciało jest 
intensywnie żółte z czarnymi paskami. 

8/8 Kleszcz 
nechaevkon / Shutterstock 

Kleszcze kryją się w długich trawach, gałęziach krzewów i drzew 
liściastych. Można się na nie natknąć niemal wszędzie. Są 
niezwykle groźne dla człowieka ze względu na choroby, które 
przenoszą. Do najpopularniejszych z nich należy kleszczowe 
zapalenie mózgu i borelioza, zwana też chorobą drwali. Jeśli 
zauważymy na ciele rumień, należy skonsultować się z lekarzem. 
Może to być pozostałość po ukąszeniu klesza. 

 

 

Tajlandia - https://turystyka.wp.pl/tajski-potomek-boga-krol-rama-ix-6133570245060225a  https://youtu.be/ue2vsC4xjdY 

 

 

 

 

 

                                          - https://youtu.be/hRyagqitjL4

 

 

 

 

 

Tajski "Potomek Boga" – Król Rama IX.  Nikt nie waży się krytykować króla, a ci, co to robią, mogą spotkać się ze srogą karą. Za obrazę 

majestatu grozi od 3 do 15 lat więzienia. Król Bhumibol Adulyadej, mimo że zmarł w 2016 r., wciąż jest opłakiwany przez swój naród. Co 

sprawiło, że już za życia był traktowany jak półbóg oraz co powinien wiedzieć każdy turysta, zanim wda się z Tajem w dyskusję na jego temat? 

 

https://turystyka.wp.pl/tajski-potomek-boga-krol-rama-ix-6133570245060225a
https://youtu.be/ue2vsC4xjdY
https://youtu.be/hRyagqitjL4
https://youtu.be/hRyagqitjL4
https://turystyka.wp.pl/tajski-potomek-boga-krol-rama-ix-6133570245060225a?nil=&src01=f1e45&src02=isgf


INDIE - Tadż Mahal - Jeden z siedmiu cudów świata... https://youtu.be/g59eaTp2AbM                            

Śmieci, brud, SLAMSY - https://youtu.be/Nl-rhoXhNJo  SEKTA ZJADAJĄCA LUDZKIE ZWŁOKI - https://youtu.be/_hY-Ms9rAB4  
 

 

https://youtu.be/hXt-j9y1-Hc   https://youtu.be/PrPKiaYfhAU   https://youtu.be/qZNpfJET-sQ   https://youtu.be/PWUIM_Z_5cg 

 
 

https://youtu.be/g59eaTp2AbM
https://youtu.be/Nl-rhoXhNJo
https://youtu.be/_hY-Ms9rAB4
https://youtu.be/hXt-j9y1-Hc
https://youtu.be/PrPKiaYfhAU
https://youtu.be/qZNpfJET-sQ
https://youtu.be/PWUIM_Z_5cg


 https://youtu.be/syPjzVHpTMM    https://youtu.be/4C1SHIRLx0s        https://youtu.be/I6SUNrgrkOs 

 
 

 

Polonezkoy - polska wieś w Turcji – 85 osób - 
https://bezdroza.pl/ciekawostki,Polonezkoy___polska_wies_w_Turcji_,11128.html  https://histmag.org/Adampol-jak-powstala-polska-wioska-pod-Stambulem-
21956   https://www.youtube.com/watch?v=f0PqHsvuLcs

 

 

     https://rprl.neon24.pl/post/162039,zaolzie-sprawy-polsko-czeskie   

 

https://youtu.be/syPjzVHpTMM
https://youtu.be/4C1SHIRLx0s
https://youtu.be/I6SUNrgrkOs
https://bezdroza.pl/ciekawostki,Polonezkoy___polska_wies_w_Turcji_,11128.html
https://histmag.org/Adampol-jak-powstala-polska-wioska-pod-Stambulem-21956
https://histmag.org/Adampol-jak-powstala-polska-wioska-pod-Stambulem-21956
https://www.youtube.com/watch?v=f0PqHsvuLcs
https://www.youtube.com/watch?v=f0PqHsvuLcs
https://rprl.neon24.pl/post/162039,zaolzie-sprawy-polsko-czeskie


 

Kanada: Odnaleziono szczątki ponad 200 indiańskich 
dzieci (msn.com) 

 

https://pch24.pl/sredniowieczny-ksiaze-henryk-
pobozny-blogoslawionym-rusza-proces-
beatyfikacyjny/

 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/kanada-odnaleziono-szcz%C4%85tki-ponad-200-india%C5%84skich-dzieci/ar-AAKtDQc?ocid=msedgdhp
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/kanada-odnaleziono-szcz%C4%85tki-ponad-200-india%C5%84skich-dzieci/ar-AAKtDQc?ocid=msedgdhp
https://pch24.pl/sredniowieczny-ksiaze-henryk-pobozny-blogoslawionym-rusza-proces-beatyfikacyjny/
https://pch24.pl/sredniowieczny-ksiaze-henryk-pobozny-blogoslawionym-rusza-proces-beatyfikacyjny/
https://pch24.pl/sredniowieczny-ksiaze-henryk-pobozny-blogoslawionym-rusza-proces-beatyfikacyjny/
https://pch24.pl/sredniowieczny-ksiaze-henryk-pobozny-blogoslawionym-rusza-proces-beatyfikacyjny/


Na krańcu Polski. Było bardzo gorąco, słonecznie i parno ale nie złapała nas burza. 

Jesteśmy na pograniczu woj. podkarpackiego i lubelskiego, bliżej Lwowa niż Krakowa i spędziliśmy dzień, 
smakując znów Wschodniej Polski. Smakującej najlepiej właśnie latem. Kochajmy ją. 
https://www.onet.pl/turystyka/gdziewyjechac/na-krancu-polski-w-swiecie-pachnacych-cerkwi-kamiennych-krzyzy-i-skamienialych-drzew/lyq7ydv,30bc1058 
Horyniec Zdrój. https://lubelskierowerem.pl/wpis/horyniec-zdroj-atrakcje-turystyczne/ 

 
 

Spis treści: 

1. Historia 

2. Uzdrowisku na Roztoczu 

3. Szlaki rowerowe i piesze 

4. Kamieniarstwo w Starym Bruśnie 

5. Zabytki 

 Pałac Ponińskich 

 Kościół zdrojowy pw Jakuba Strzemię 

 Kościół parafialny oo. Franciszkanów 

 Pomnik niepodległości 

6. Co jeszcze warto zobaczyć? 

 Nowiny Horynieckie – Kaplica 

 Radruż Cerkiwe pw sw Paraskewy 

 Raduż – Cerkiew pw sw Mikołaja Cudotwórcy 

 Cerkwie pw sw Jerzego (Werchrata) 

 Prisie Cerkiew 

 Monastrz Dawny klasztor 

 Nowe Brusno – cekriew 

 Stare brusno – cmentarz 

 Dziewięcierz – Cerkwisko 

 Dziewięccierz Rezerwat sołokija 

 Linia mołotowa 
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https://lubelskierowerem.pl/wpis/horyniec-zdroj-atrakcje-turystyczne/#kosciol-zdrojowy-pw-jakuba-strzemie
https://lubelskierowerem.pl/wpis/horyniec-zdroj-atrakcje-turystyczne/#kosciol-parafialny-oo-franciszkanow
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https://lubelskierowerem.pl/wpis/horyniec-zdroj-atrakcje-turystyczne/#linia-molotowa


Piekło - Siostra Łucja pisze, że podczas objawienia Matka Boża prosiła: 

«Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z 
miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi». Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich 
miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni w 
tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. 
Postacie były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry 
podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i 
bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, 
podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak 
rozżarzone węgle. Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u Niej pomocy. A Ona pełna 
dobroci i smutku rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je 
ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo mego Niepokalanego Serca (jest to druga część 
tajemnicy fatimskiej). Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, zostanie wielu przed piekłem uratowanych i 
nastanie pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w 
czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. (aneksja Austrii, Sudetów, Czech i Moraw 
przez Niemcy za pontyfikatu Piusa XI była prologiem do II wojny światowej, która formalnie rozpoczęła się 
1.09.1939 r. napadem na Polskę, za pontyfikatu Piusa XII). Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, 
wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. (nadzwyczajny 
blask północny był widzialny w całej Europie w nocy z 25 na 26 stycznia 1938 r.). Będzie wojna, głód, 
prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia 
zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe 
błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty 
będzie miał wiele do wycierpienia. Różne narody zginą, na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. 
Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie." S. Łucja 
wspomina, że wizja piekła do tego stopnia przerażała siedmioletnią Hiacyntę, "że wszystkie kary i 
umartwienia wydawały się jej zbyt małe, aby uzyskać u Boga łaskę wybawienia niektórych dusz. Jak to się 
stało, że Hiacynta taka mała, mogła zrozumieć ducha umartwienia i pokuty i z takim zapałem mu się oddać. 
Wydaje mi się, że była to najpierw szczególna łaska, której Bóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca 
Maryi chciał udzielić, a potem widok piekła i nieszczęścia dusz, które się tam dostają. Niektórzy ludzie, 
nawet pobożni, nie chcą dzieciom mówić o piekle, żeby ich nie przerażać, ale Bóg nie zawahał się pokazać 
go trojgu dzieciom, z których jedno miało zaledwie 8 lat. Hiacynta często siadała na ziemi lub na jakimś 
kamieniu i zadumana zaczynała mówić: «Piekło, piekło, jak mi żal tych dusz, które idą do piekła, i tych ludzi, 
którzy tam żywcem płoną, jak drzewo w ogniu.» Drżąc klękała z rękami złożonymi, aby powtarzać 
modlitwę, której Pani nasza nas nauczyła: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego 
Miłosierdzia. Obecnie Ekscelencja rozumie, dlaczego ostatnie słowa tej modlitwy odnoszą się do dusz, 
które znajdują się w największym lub najbliższym niebezpieczeństwie potępienia." Tuż przed swoją 
śmiercią przebywając w szpitalu w Lizbonie Hiacynta długie godziny spędzała na modlitwie, z jej pokoiku 
widać było wnętrze kościoła i tabernakulum. Adorowała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. 
Kilka razy odwiedziła ją Matka Boża. Po tych odwiedzinach zwierzała się siostrze Godinho przekazując jej to, 

co usłyszała od Matki Bożej. Między innymi Maryja powiedziała jej, że "najwięcej ludzi trafia 
dopiekła przez grzechy nieczystości. Mówiła również: Gdyby ludzie wiedzieli, 
czym jest wieczność, na pewno uczyniliby wszystko, by odmienić swoje życie. 
Pojawią się na świecie mody, które będą obrażać naszego Pana. Ludzie, którzy 
służą Bogu, nie mogą być niewolnikami mody. W Kościele nie ma miejsca na 
mody. Bóg jest zawsze ten sam." https://youtu.be/HONRKxdGw9A

 
 

https://youtu.be/HONRKxdGw9A
https://youtu.be/HONRKxdGw9A


( Wywiad z egzorcystą o. Gabrielem Amorthem) "Kiedy szatan przerywa egzorcyście mówiąc"Niczego 
nie rozumiesz. Nic nie wiesz " To oznacza, że Pan Bóg zmusza szatana do powiedzenia prawdy. I tym 
razem szatan powiedział do o. Candido: "To nie On, to nie Pan Bóg stworzył piekło. Nie. To my. Pan Bóg 
nawet o tym nie pomyślał. I to wielka prawda." Egzorcysta: "Idź precz. Pan Bóg przygotował ci ciepły 
dom, dobrze ogrzewany, nie zaznasz chłodu. Przygotował ci gorący dom". Szatan oschłym tonem 
odpowiedział: "Niczego nie rozumiesz ". Kiedy szatan przerywa egzorcyście mówiąc"Niczego nie 
rozumiesz. Nic nie wiesz " To oznacza, że Pan Bóg zmusza szatana do powiedzenia  prawdy. I tym razem 
szatan powiedział do o. Candido: "To nie On, to nie Pan Bóg stworzył piekło. Nie. To my. Pan Bóg nawet o 
tym nie pomyślał. I to wielka prawda. Pan Bóg stworzył tylko rzeczy dobre i piękne. Nie stworzył piekła. 
Piekła nie było w zamiarach Stwórcy". Co do mnie (p.Amorth) zdarzyło mi się zapytać szatana: "To ty 
przyczyniłeś się do stworzenia piekła". Szatan odpowiedział: "Tak. Wszyscy (szatani) przyczyniliśmy się do 
tego". To jest właśnie prawda, którą chcę wyznać. To nie Bóg stworzył piekło. Piekło stworzyli demoni. 
Jeśli człowiek umiera w grzechu śmiertelnym, podąża za demonami. Jeśli ulega pokusom szatana, zamiast 
przestrzegać przykazań Boga, podąża za szatanem. Szatan pociąga go za sobą do piekła. Piekło stworzone 
jest dla demonów a nie dla ludzi. Ludzie wszyscy stworzeni są do raju. Jednakże Pan Bóg dał nam wolną 
wolę. Nie chce na siłę nas zbawiać. Pan Bóg chce naszej miłości z dobrej woli. Byśmy z własnej woli 
kochali Jego, oraz naszych bliźnich. W przeciwnym razie bylibyśmy niczym zwierzęta pozbawione wolnej 
woli. Wolność jest niebezpieczna. Ale jest zarazem naszą wielkością. Możliwość czynienia dobra i zła jest 
sama w sobie bardzo cenna. Ponieważ człowiek może zasłużyć na nagrodę, jeśli czyni dobro, albo na 
karę, jeśli czyni zło. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i Pan Bóg sądzi każdego po jego 
uczynkach. https://youtu.be/M1RXrgakdIU 

Wypowiedzi diabła - egzorcyzmy - https://youtu.be/ok7aaj9fe0c 
Św. Jan Bosco. OSTRZEŻENIE! - https://youtu.be/voDcJt_MZLQ 

Piekło - ks. Pawlukiewicz - https://youtu.be/5Qv03iUYgPg 
- https://youtu.be/r9GUo3OJCTA - https://youtu.be/OMSTEF7JMx8 - https://youtu.be/V5wzA8v1Ctg -  https://youtu.be/k6caXASYhN4 

Kazanie Św. Jana Marii Vianneya - https://youtu.be/nHHp_QO9Ny4 

0. Adam Za co się idzie do piekła? - https://youtu.be/mNXiD7w7VVw 

Ks. Jacek Kazanie o diable i piekle - https://youtu.be/GXmMLKpk4Yc 

Po co Jezus zstąpił do piekieł? - https://youtu.be/BzHtg-nh90o 

ŚLADAMI O. PIO POZNAJ PIEKŁO - https://youtu.be/VS4TGERbJtA 

Nauka Jezusa o piekle - https://youtu.be/7ilER3cvwYQ                                                                                  

Różaniec o wybawienie od piekła - https://youtu.be/lLy2IHW_QlY
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Netflix znowu atakuje chrześcijaństwo. Jest petycja 
o wycofanie obraźliwych scen 

W trzecim sezonie kreskówki Netflixa „Paradise PD” Jezus zostaje pokazany jako 
połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych.                      
„Netflix posunął się kolejny raz za daleko w swojej «artystycznej» wolności słowa” 
– piszą inicjatorzy petycji o wycofanie obraźliwych scen. „Staje się jasne, że celem 
Netflixa stało się potęgowanie skandalicznych i obraźliwych dla chrześcijan 
obrazów. Nie możemy wobec tego stać bezczynnie, gdy Boskość jest otwarcie 
wyśmiewana i poniżana” – czytamy w informacji. Jak podkreślają inicjatorzy, 
zachęcając do podpisania petycji, „tylko masowy protest spowoduje, że nie będą 
mogli zignorować oburzenia widzów i zostaną zmuszeni do reakcji”.                               
Petycję organizuje CitizenGO i można ją podpisać na stronie citizengo.org.                                     
https://opoka.news/netflix-znowu-atakuje-chrzescijanstwo-jest-petycja-o-wycofanie-obrazliwych-scen

 

Hiszpania walczy z chrześcijańskim dziedzictwem 
W Hiszpanii dochodzi do niszczenia nie tylko symboli religijnych, ale także pamięci 
o męczennikach wojny domowej. Chodzi o męczenników z Estremadury, których 
nazwiska znajdują się na fasadzie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny we wsi Campanario. Trwa walka z chrześcijańskim dziedzictwem. 
Wprowadzono ustawę o pamięci historycznej, aby dokonać defrankizacji 
przestrzeni publicznej. Postanowiono, że trzeba usunąć symbole religijne, które 
pojawiły się w czasie władzy gen. Franco. „Przykładem może być zeszłoroczne 
usunięcie historycznego krzyża w miasteczku Aguilar de la Frontera i wyrzucenie 
go na śmietnisko przez miejscowe władze. Niektórzy ministrowie obecnego rządu 

https://citizengo.org/pl/node/202760?dr=1321687::7ce2a2916ae2d1c9fd1afc090b12eb92&utm_source=em&utm_medium=e-mail&utm_content=em_link2&utm_campaign=PL-2021-05-28-Global-FM-PB-202760-Paradise_PD-Paradise_PD_Netflix.01_AA_Launch&mkt_tok=OTA3LU9EWS0wNTEAAAF9UvQppp8u_cLnL3kQTyNYhL05CeLyLoFpAr4r5JEtprxvos37lQbemi3yw-QUQsauKil0z_ClI1ExA7g3kUUE77fDG8f6Cz4WvM_5QsXthPXA9xD32w
https://opoka.news/netflix-znowu-atakuje-chrzescijanstwo-jest-petycja-o-wycofanie-obrazliwych-scen
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Hiszpanii nie ukrywają, że ich celem jest również zniszczenie największego na 
świecie, liczącego 152 metry, krzyża w Dolinie Poległych (Valle de los Caidos)”. 

Podkreśla, że jest to jawne działanie chrystofobiczne, bo nikt nie burzy kin, teatrów 
czy muzeów powstałych w tamtym czasie. Niszczone są tylko symbole religijne. 

Ten proces idzie coraz dalej, o czym świadczą działania lewicowych władz regionu 
Estremadura. Starają się zniszczyć pamięć o tamtejszych męczennikach. Atakują 
kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we wsi 
Campanario, na którego fasadzie upamiętniono ofiary wojny domowej. Byli to ludzie, 
którzy ginęli za swoją wiarę. 

„Tak więc najpierw hiszpańscy wieśniacy zabici zostali z nienawiści do wiary, a teraz 
z powodu tej samej nienawiści usuwana jest pamięć o ich męczeństwie. Takie uroki 
demokracji liberalnej…” –   https://opoka.news/hiszpania-walczy-z-chrzescijanskim-dziedzictwem

 

Usuwanie Krzyża w Aguilar de la Frontera – https://youtu.be/KGXaF9VtRaA 
Technicy miejscy skruszyli granitową podstawę Krzyża, za pomocą dźwigu zdjęli go i przewieźli na 
Cmentarz. Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-hiszpania-socjalistyczny-burmistrz-usunal-krzyz-z-centrum-

mi,nId,5263829#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

        
 

https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-hiszpania-socjalistyczny-burmistrz-usunal-krzyz-z-centrum-mi,nId,5263829 

Koordynator ds. przywrócenia pamięci historycznej w Andaluzji Cecilio Gordillo zapowiedział usunięcie 
w przyszłym tygodniu innego Krzyża Poległych - w Penaflor koło Sewilli. Czytaj więcej na - 

https://wydarzenia.interia.pl/swiat/news-hiszpania-burmistrz-nakazala-usuniecie-
krzyza,nId,4999031#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome  

 

 

 

 

 

 

https://pch24.pl/hiszpania-lewicowe-wladze-miasta-
pozwolily-wyciac-i-wyrzucic-krzyz-na-smietnisko/ 

 

https://niezalezna.pl/3
76896-rzecznik-praw-
obywatelskich-
andaluzji-robi-liste-
krzyzy-do-zburzenia-
maja-kojarzyc-sie-z-
frankizmem 
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- Lewicowe władze hiszpańskiego miasta Aguilar de 
la Frontera koło Kordoby zdecydowały o usunięciu 
historycznego Krzyża zakonu Karmelitanek Bosych. 

 
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock.com / Adam Jan Figel 

 

Usunięcie Krzyża wywołało sprzeciw wielu ... Biskup Kordoby oświadczył, że doszło 
do "zaatakowania uczuć religijnych, a odpowiedź nadejdzie w swoim czasie". - My 
chrześcijanie nie stosujemy przemocy, ale odnotowujemy, co się dzieje - powiedział 
hierarcha."Nie ma znaczenia, co mówi biskup" Nie zgadzają się z tym władze 
miasta. - To rządowa ustawa o pamięci historycznej i lokalne ustawodawstwo 
andaluzyjskie regulują publiczne wystawianie elementów, które gloryfikują frankizm - 
oświadczyła burmistrz Flores. - Dla mnie nie ma znaczenia, co mówi biskup 
Kordoby - dodała w w wypowiedzi dla elDiario. 
 
 "decyzja rady miejskiej jest elementem polityki dyskryminacji i wrogości wobec 
chrześcijan, podobnie jak to ma miejsce w innych miejscowościach. 
"Zasłanianie widoczności" 
 

Partia Vox oskarżyła władze miasta o prześladowanie kultury religijnej milionów 
Hiszpanów. - Krzyż należał do dziedzictwa kulturowego Hiszpanii, więc nie jest 
objęty ustawą ... Koordynator ds. przywrócenia pamięci historycznej w Andaluzji 
Cecilio Gordillo zapowiedział usunięcie w przyszłym tygodniu innego Krzyża 
Poległych - w Penaflor koło Sewilli. https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2663115,Hiszpania-lewicowa-burmistrz-

nakazala-usuniecie-krzyza-Ma-byc-symbolem-rezimu 
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 (Fot. Twitter/Centrum Praw Kobiet)                                             

Dzień matki-zbrodniarki? Feministyczny strzał w 
kolano [OPINIA] https://pch24.pl/dzien-matki-zbrodniarki-feministyczny-strzal-w-kolano-opinia/ 

Aborcjonistki wybrały Dzień Matki na datę ogłoszenia rejestracji komitetu 

działającego na rzecz zalegalizowania prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. 
 Feministki nie uznają półśrodków. Nie wystarczy im zapewnienie najważniejszej 
osoby w państwie, że „każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie taką aborcję 
za granicą załatwić, taniej lub drożej”  (w domyśle: bez przeszkód ze strony 
wymiaru sprawiedliwości RP). W środę w pobliżu Sejmu przedstawicielki różnych 
lewicowych środowisk ogłosiły rejestrację komitetu „Legalna Aborcja Bez 
Kompromisów”. 

Nie owijają w bawełnę. – To wstyd dla Polski, że kobiety muszą wyjeżdżać za 

granicę, aby uzyskać pomoc i wsparcie. Przecież tu chodzi o zdrowie, życie i 

bezpieczeństwo, czyli o  fundamentalne wartości! – mówiła podczas konferencji 
prasowej Aleksandra Magryta. W grupie feministek można było rozpoznać między 
innymi Wandę Nowicką i Martę Lempart. Lista życzeń komitetu jest szeroka i 
obejmuje między innymi: możliwość zabicia na życzenie dziecka poczętego do 12. 
tygodnia a później „w przypadku wykrycia wad płodu lub gdy ciąża jest wynikiem 
czynu zabronionego”; „sankcje dla podmiotów leczniczych za nieuzasadnioną 
odmowę lub zaniechanie ich udzielenia”; całkowitą depenalizację tak zwanej aborcji 
i pomocnictwa w tym procederze; szybką procedurę odwoławczą od sprzeciwu 
lekarza, który odmówiłby uśmiercenia dziecka. Wprawdzie komitet wybrał datę 
rejestracji świadomie („Matki też mają aborcję!” – przekonywała Magryta na swym 
profilu społecznościowym), to nawet w opinii części sprzymierzeńców jednak 
przestrzelił. Co najmniej kilka spośród największych portali przychylnych prawnej 
swobodzie selekcji prenatalnej nie eksponowało informacji o inicjatywie. Uznały 
pewnie, że aż taka ostentacja w przyznawaniu, iż pozbawiając życia własne 
dziecko wciąż pozostaje się matką, to jednak zbyt wiele i nie przysłuży się 
powodzeniu krwawej sprawy.

 

https://pch24.pl/dzien-matki-zbrodniarki-feministyczny-strzal-w-kolano-opinia/


 

Ks. Oko: niemiecki Kościół w ogniu homoherezji! || 

Prawy Prosty 

https://pch24.tv/ks-oko-niemiecki-kosciol-w-ogniu-homoherezji-prawy-prosty/ 

 

Jak walczyć z apostazją? || Kobieta w Kościele 

https://pch24.tv/jak-walczyc-z-apostazja-kobieta-w-kosciele/ 

https://pch24.tv/ks-oko-niemiecki-kosciol-w-ogniu-homoherezji-prawy-prosty/
https://pch24.tv/jak-walczyc-z-apostazja-kobieta-w-kosciele/


 

Komunizm wraca?! Totalitaryzm ma się dobrze… 

https://pch24.tv/komunizm-wraca-totalitaryzm-ma-sie-dobrze/ 

  

POSPIESZALSKI ostro: PANDEMIA? Koncerny 

farmaceutyczne chcą, by trwała! || Jaka jest 

prawda? 

https://pch24.pl/hiszpania-lewicowe-wladze-miasta-pozwolily-wyciac-i-wyrzucic-krzyz-na-smietnisko/ 

https://pch24.tv/komunizm-wraca-totalitaryzm-ma-sie-dobrze/
https://pch24.pl/hiszpania-lewicowe-wladze-miasta-pozwolily-wyciac-i-wyrzucic-krzyz-na-smietnisko/


 

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/ 

 

ŻAK ostro o ustawie o artystach: to SOCJALIZM 

i nic więcej! || Kultura tak! 

https://pch24.tv/zak-ostro-o-ustawie-o-artystach-to-socjalizm-i-nic-wiecej-kultura-tak/ 

https://pch24.tv/samorzady-finansuja-lewackie-projekty-nie-pozwolmy-na-to-jaka-jest-prawda/
https://pch24.tv/zak-ostro-o-ustawie-o-artystach-to-socjalizm-i-nic-wiecej-kultura-tak/


 

Strzeż się DIABELSKIEGO zwierciadła! || 

Rozmowa PCh24 

https://pch24.tv/strzez-sie-diabelskiego-zwierciadla-rozmowa-pch24/ 

 

Książki o pandemii. Po pandemii || 

#BookTubePCh24 

https://pch24.tv/ksiazki-o-pandemii-po-pandemii-booktubepch24/ 

https://pch24.tv/strzez-sie-diabelskiego-zwierciadla-rozmowa-pch24/
https://pch24.tv/ksiazki-o-pandemii-po-pandemii-booktubepch24/

