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 WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA zwyczaje i obrzędy 

 Coś dla Ojca 

 Coś dla Matki 

 Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

 Środa Popielcowa 

 21 22 stycznia dzień Babci i Dziadka 

 Veni sancte Spiritus 

 Zwyczaje i obrzędy wigilijne 

 Etyka, działanie, realizacja, czy to już reklama? 

 Cud nad Wisłą 

 Jak to z Komunią bywało 

 Adwent - czy to już reklama? 

 Żyj z pożytkiem 

 Kolęda czyli wizyta duszpasterska 

 Kim i dla kogo jesteśmy? 

 Nowy Rok Liturgiczny, Adwent i Kolęda 

 Trąd  

 Bóg, wiara, prawo, posługa... 
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Można też zrobić to elektronicznie. Wystarczy skorzystać z maila: radio@radiomaryja.pl                                                
W temacie należy wpisać: „Piszemy książkę”.                                                                              
https://medianarodowe.com/2021/06/12/radio-maryja-chce-wydac-ksiazke-o-uratowanych-przed-aborcja-mozna-nadsylac-swiadectwa/  

 

Czytaj poprzednie Wiadomości   poniżej link - 

 

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

Radio Maryja chce wydać książkę o uratowanych przed 

aborcją. Prosimy o nadsyłanie świadectw tych, którzy zostali 

uratowani, a także tych, którzy ratowali przed zabiciem. Napiszcie 

do nas. (…)  

    Świadectwa można wysyłać na adres:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Radia Maryja 

                                                                         ul. Żwirki i Wigury 80  

                                                                         87-100 Toruń  

                                                                                                „Piszemy książkę” 

 Imię i Nazwisko                      

Ulica ........................                                       

XX-XXX Miejscowość 

mailto:radio@radiomaryja.pl
https://medianarodowe.com/2021/06/12/radio-maryja-chce-wydac-ksiazke-o-uratowanych-przed-aborcja-mozna-nadsylac-swiadectwa/
http://rabka.swmm.eu/test1.php


 Lewicowa ,,estetyka'': Jezus masowym mordercą i 
aktorem porno w serialu Netflixa. Podpisz petycję! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prawie 300 tys. osób podpisało już petycję na stronie citizengo. Przedmiotem petycji jest zdjęcie produkcji 

Netflixa, w której Jezus Chrystus przedstawiony jest jako masowy morderca i aktor filmów porno. "Żądamy, 

by Netflix wycofał bluźnierczy obraz Jezusa Chrystusa" - głosi petycja. 

"Czy pamiętają Państwo, że Netflix nie zawahał się promować filmu, który był nieskrywaną seksualizacją 

małych dziewczynek i de facto przyzwoleniem dla pedofilii, kiedy wprowadził na swoją platformę obraz 

"Cuties". Teraz poszedł dalej i kontynuuje prowokacje, przypuszczając atak na symbole święte dla 

chrześcijan na całym świecie. To nie pierwszy raz, kiedy Netflix pozwala sobie na bluźnierstwo wobec 

wizerunku Jezusa Chrystusa. 

Ich najnowszy, bluźnierczy eksces pojawia się w trzecim sezonie animowanego Paradise P.D. w odcinku, w 

którym Jezus jest pokazany jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych" - 

czytamy w petycji. 

"Odcinek tego obrzydliwie obraźliwego serialu, zawiera scenę, w której Jezus został przedstawiony jako 
zwolennik powszechnego dostępu do broni, albowiem  "broń czyni świat lepszym", schodzący z krzyża, 
by zabić swoich prześladowców z broni maszynowej i uczestniczyć w scenie aktu seksualnego z dwiema 
kobietami. 

Jakimś cudem ta scena jest tylko trochę bardziej obraźliwa niż całość tej produkcji, ale po niej jest już tylko 

gorzej. Pomimo tego rażącego bluźnierstwa, widownia Netflixa jak dotąd prawie nie zwróciła na to uwagi. 

Podczas gdy wcześniejsze, nawet łagodne, satyryczne przedstawienia Mahometa wywołały ogromne 

oburzenie opinii publicznej i oskarżenia o "rasizm" i "islamofobię", ten jawny atak na Jezusa Chrystusa nie 

zaniepokoił współczesnych "dziennikarzy" i "krytyków" filmowych" - głosi dalej treść petycji. 

Petycję podpisz tutaj - https://citizengo.org/pl/fm/202760-zadamy-netflix-wycofal-bluznierczy-obraz-jezusa-chrystusa.     

                                 https://www.fronda.pl/a/lewicowa-estetyka-jezus-masowym-morderca-i-aktorem-porno-w-serialu-netflixa-podpisz-petycje,162307.html
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FOT. FREEPIK   KAI  2021-06-17                                                                             FOT. CATHOPIC 

Irak: nowa książka o Biblii obraża chrześcijaństwo 
W Ibrilu, stolicy regionu kurdyjskiego w Iraku, ukazała się książka na temat Nowego 
Testamentu, która wywołała krytykę ze strony chrześcijan. „Należy ubolewać, że od 
czasu do czasu ktoś, komu brakuje metodyki naukowej, publikuje artykuł, książkę 
lub oświadczenie, w sposób jednoznaczny obrażające religię chrześcijańską i jej 
symbole”, napisał cytowany przez niemiecką agencją katolicką KNA patriarcha 
chaldejski, kard. Louis Sako, w opublikowanej 17 czerwca reakcji na książkę. 
Jej autor, Riber Mohammed Khalil, nie jest ani ekspertem w dziedzinie teologii, ani 
nie dysponuje głęboką znajomością nauk biblijnych, napisał patriarcha Sako, 
posiadający dwa doktoraty: z zakresu teologii Ojców Kościoła oraz historii 
starożytnego Iraku, jest także magistrem prawa islamskiego. Zdaniem patriarchy, 
odnosi się wrażenie, że swoim dziełem autor miał na celu obrazę religii 
chrześcijańskiej. 

Zwierzchnik katolików obrządku chaldejskiego zaapelował do ministerstwa spraw 
religijnych i islamskich o przeszkodzenie publikacji tego rodzaju „bezsensownych” 
publikacji, które szkodzą społecznej spójności Iraku. Podkreślił, że każdy 
mieszkaniec kraju wie, „jakie ma znaczenie rozwijanie pokojowego współżycia i 
poszanowanie sfery prywatnej każdej religii”. 

Kard. Sako wyjaśniał, że Ewangelie, do których odnosi się Khalil, istniały już 600 lat 
przed pojawieniem się islamu i przez chrześcijan są uważane za świętą księgę 
boskiego pochodzenia. Koran również kilkakrotnie wspomina o Ewangeliach i 
traktuje je razem z Torą i Psalmami jako świętą księgę. Ponadto, konieczne jest 
„rozróżnienie między świętym tekstem, który ma boski immunitet, a interpretacją, 
która jest względnym ludzkim osądem i ulega błędom”, stwierdził kard. Sako. 

Iracki portal chrześcijański Ankawa również skrytykował książkę jako ciężką obrazę 
chrześcijaństwa. Autor zakwestionował Ewangelie i próbował pozbawić je treści, 
spostponowano także krzyż, co już robiono kilka lat temu, czytamy na portalu, który 
zaapelował do przedstawicieli Kościoła o sprawdzanie bibliotek pod kątem 
kontrowersyjnych tytułów, które zagrażają pokojowemu współistnieniu w regionie. 
https://misyjne.pl/irak-nowa-ksiazka-o-biblii-obraza-chrzescijanstwo/   
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 Obrzydliwa i bluźniercza wystawa na Fotofestiwalu 
w Łodzi. Szokujące zdjęcia 

 
Off Piotrkowska / Źródło: Wikipedia / Mafo/ CC BY-SA 4.0 

Szokujące, bluźniercze i obsceniczne zdjęcia znalazły się na jednej z wystaw 
w Galerii Off Piotrowska w Łodzi. 

 
11 czerwca w Galerii Off Piotrkowska w Łodzi otwarta została wystawa Marcelo 
Zammenhoffa "Archiwum Regresywne". W opisie ekspozycji zamieszczonym 
na stronie Fotofestiwalu możemy przeczytać, że stanowi ona "podsumowanie 
najciekawszego dorobku i autorską dokumentację fotograficzna". 
 

"Wagina polska", czyli bluźniercze zdjęcia w łódzkiej galerii 
 
"Prace będą częściowo związane z głównym miejscem działania autora, czyli Łodzią, a także 
Berlinem oraz z postindustrialnymi czasami, gdy eksplodował rozkwit jego działań. Wiele 
z fotografii to artystyczne wyprawy mobilne. Na zdjęciach czasem widać ludzi, ale są i pejzaże 
techniczno-urbanistyczno-przyrodnicze. Rozpiętość prezentowanych serii fotograficznych to okres 
od ok. 1990 roku do dziś, czyli 31 lat. Kilka prac było już prezentowanych podczas poprzednich 
edycji Fotofestiwalu, lecz to tylko niewielka cząstka szerokiego spektrum zainteresowań autora, 
które obejmuje m.in.: estetykę lotniczą, ważne problemy społeczne, prowokację czy mistyfikację. 
Zostaną zaprezentowane również prace video, wpisujące się w nurt fotografii wnikliwej 
i metafizycznej. Wystawa jest zdecydowanie zaprzeczeniem monotematycznego minimalizmu 
w sztuce, nad czym ubolewa autor, który chciałby być prostym człowiekiem" – czytamy. 
To, co rzeczywiście można zobaczyć wśród prac zaprezentowanych na wystawie szokuje, oburza 
i wysołuje niesmak. Na jednej z fotografii widzimy waginę, nad którą zwisa różaniec i odbyt obok 
którego postawiony jest obrazek z wizerunkiem świętego Jana Pawła II. Na innej pracy możemy 
zobaczyć rozkraczoną kobietę nad której waginą widnieje wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Kolejne zdjęcie prezentuje także waginę pomalowaną farbami białą i czerwoną, 
obok której ustawiono zdjęcie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i flagę Polski. Inne 
ze zdjęć nawiązuje do katastrofy smoleńskiej: w stronę waginy skierowana jest miniaturka 
samolotu, a obok ustawione są zdjęcia Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Advertisement 

Ministerstwo kultury: Nie finansujemy i nie patronujemy ekspozycji 

Głos w sprawie wystawy zabrało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które zapewniło, że nie finansuje i nie 

patronuje ekspozycji Marcelo Zammenhoffa. 

"Wystawa „Archiwum Regresywne” nie była przedmiotem ani elementem wniosku złożonego do MKDNiS. Na żadnym etapie 

MKDNiS nie było poinformowane przez organizatorów o planowanej wystawie Marcello Zammenhoffa ani o jej treści. Wystawa 

powstała w ramach otwartego Programu Miasto, który stanowi niezależną część programu Fotofestiwalu i nie jest finansowana 

z dotacji MKDNiS. Każdy przypadek łamania prawa powinien być przedmiotem działania powołanych do tego organów" – czytamy 

w komunikacie zmieszczonym na stronie resortu kultury.  

                                                                            https://dorzeczy.pl/kraj/188577/szokujaca-wystawa-na-fotofestiwalu-w-lodzi.html

 

https://kultura.onet.pl/sztuka/lodzka-policja-zarekwirowala-zdjecia-

intymnych-miejsc-z-symbolami-religijnymi-i/tyty0nt 
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Pakistan: islamiści grożą muzułmańskiemu 
adwokatowi broniącemu chrześcijan 
 W Pakistanie coraz trudniej żyje się wyznawcom Chrystusa. Islamscy fundamentaliści nawołują do dokonania samosądu na 

chrześcijańskim małżeństwie oczyszczonym przez sąd z zarzutu rzekomego bluźnierstwa przeciwko Mahometowi. Pogróżki 

otrzymuje także adwokat, który ich bronił oraz dwaj sędziowie, którzy zdecydowali o wypuszczeniu małżonków na wolność. 

Małżonkowie Shafqat Emmanuel i Shagufta Kausar zostali skazani w 2014 r. na karę śmierci za rzekome bluźnierstwo wobec 

islamu i siedem lat spędzili w celi śmierci. Obrońcom udało się zdobyć nowe dowody, które podważyły zeznania sąsiada 

oskarżającego ich o wysyłanie bluźnierczych sms-ów. Sąd najwyższy w Lahaurze uniewinnił na początku czerwca małżonków, 

którzy zaraz po wyjściu na wolność zaczęli otrzymywać pogróżki. Sąd nie przychylił się do prośby adwokata, by otrzymali ochronę. 

„Miliony muzułmanów jest gotowych zabić zarówno ich, jak i każdego, kto występował w ich obronie. Łatwiej oczyścić się w moje j 

ojczyźnie od zarzutu bluźnierstwa niż uciec przed ulicznym samosądem” – podkreśla Saiful Mallok. Jest on muzułmańskim 

adwokatem, który od lat broni niesłusznie oskarżanych chrześcijan. Był m.in. jednym z obrońców Asii Bibi. Islamiści nazywają go 

„współpracownikiem bluźnierców” i grożą całej jego rodzinie śmiercią.  

 

FOT. EPA/JALIL REZAYEE 

 

 „Tak jak moi rodacy jestem muzułmaninem i kocham proroka Mahometa, jestem jednak przekonany, że obrona chrześcijan oskarżanych o 

bluźnierstwo jest moim prawnym, konstytucyjnym i ludzkim obowiązkiem” – podkreśla Saiful Mallok. 

Wskazuje, że w Pakistanie, za przyzwoleniem części polityków, narasta radykalny islam będący wynaturzeniem tej religii. W wielu procesach 

przeciwko chrześcijanom stosuje się podrobione dowody i wykorzystuje zeznania zmanipulowanych świadków. Adwokat zauważa, że nastroje 

antychrześcijańskie są aktualnie w Pakistanie dużo silniejsze niż po uwolnieniu Asii Bibi. Wskazuje, że bez konkretnej reakcji władz może się to 

przemienić w falę ulicznych samosądów i antychrześcijańskiej przemocy. https://misyjne.pl/misja/pakistan-islamisci-groza-muzulmanskiemu-

adwokatowi-broniacemu-chrzescijan/    >>> O. Neuhaus: nowy rząd w Izraelu więcej dzieli niż łączy          >>> O. Patton: Syria pustoszeje z chrześcijan 
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17.06.21, 08:26Fot. Facebook - parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe w Koninie 

Oburzający akt wandalizmu w kościele w Koninie 

Do kolejnego już aktu wandalizmu doszło w kaplicy Najświętszego Sakramentu w kościele pod 

wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Koninie. Mężczyzna rozbił figurę Matki Bożej, szarpał obraz z 

wizerunkiem Jezusa, porozrzucał po podłodze modlitewniki i przewrócił wazony z kwiatami. 

Policja dysponuje rysopisem mężczyzny, a całe zdarzenie zostało nagrane na monitoringu. 

- Na monitoringu widać postać mężczyzny. Na razie nie wiadomo, czy był przez kogoś inspirowany i jakie 

mogły być motywy jego działania. Trwa próba zidentyfikowania tej osoby - powiedział ks. Artur Niemira, 

kanclerz Kurii. 

- Wiadomość o profanacji przyjąłem z wielkim smutkiem. W ten sam sposób zareagowali księża wikariusze, 

siostry zakonne oraz Parafianie. Wspólnie zastanawiamy się nad poprawą bezpieczeństwa w naszej 

świątyni. W takich chwilach przychodzą na myśl słowa, które stały się dewizą bł. ks. Jerzego Popiełuszko: 

Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj - powiedział proboszcz parafii ks. prałat Radosław 

Cyrułowski. W sprawie dochodzenie wszczęła policja. Przedmiotem dochodzenia jest obraza uczuć 

religijnych i uszkodzenie mienia. Świadkowie zdarzenia zostali poproszeni o kontakt. 

Proboszcz parafii zaprosił na Mszę wynagradzającą, która odbędzie się 24 czerwca o godzinie 18:30. 

- Kościół św. Maksymiliana w Koninie jest kościołem otwartym na wszystkich ludzi. Mogą w nim znaleźć 

schronienie osoby strapione, nawracające się, pragnące wyciszenia, modlitewnego kontaktu z Bogiem, a 

nawet szukające azylu przed ścigającym je wyrokiem sumienia. Dlatego kościół pozostanie nadal otwarty, 

pomimo profanacji świętych wizerunków, do której w nim doszło. Czciciele Najświętszego Sakramentu 

mogą liczyć na otwartą kaplicę od porannej do wieczornej Mszy św. oraz na życzliwy, duszpasterski kontakt 

- dodał proboszcz. 

Do aktów wandalizmu w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe dochodziło już w przeszłości. W 2018 roku 

młody sprawca powybijał szyby i uszkodził figurę św. Maksymiliana. W 2020 roku z kolei powybijano 

szyby w drzwiach i oknach prowadzących do kaplicy Najświętszego Sakramentu. https://www.fronda.pl/a/oburzajacy-

akt-wandalizmu-w-kosciele-w-koninie,162991.html
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[WAŻNE, KRADZIEŻ] 

Z naszego Sanktuarium skradziono relikwie św. Brata Alberta! Znajdowały się one w ołtarzu Apostołów 
Miłosierdzia. Prosimy o udostępnienie tej wiadomości. Relikwiarz podobny jest do tego na zdjęciu. Na 
skradzionym widnieje postać Świętego Brata Alberta. Zwracajmy uwagę na dziwnie zachowujące się 
osoby, które przebywają w naszym kościele i reagujmy. Módlmy się o nawrócenie i opamiętanie dla 
sprawcy. https://lovekrakow.pl/aktualnosci/kradziez-w-kosciele-modlmy-sie-o-nawrocenie-i-opamietanie-dla-sprawcy_41507.html 
 

         
 

Skradzione przed tygodniem relikwie św. Brata Alberta wróciły do 

krakowskiego sanktuarium św. Józefa. "Sprawca kradzieży przyniósł je 

osobiście" - poinformowało sanktuarium. 

https://lovekrakow.pl/aktualnosci/kradziez-w-kosciele-modlmy-sie-o-nawrocenie-i-opamietanie-dla-sprawcy_41507.html


Kradzież w kościele w Obrzycku. Zatrzymano jedną z 

trzech osób. Podziemnymi tunelami dostali się do kościoła.  

 
Za kradzież 1,5 tysiąca złotych z kościoła w Obrzycku odpowiada trzech mężczyzn - ustalili 
międzyrzeccy policjanci. Na razie zarzuty usłyszał jeden z podejrzanych. - Zatrzymanie 
pozostałych dwóch to tylko kwestia czasu - mówi rzecznik tamtejszej policji. 
Policjanci z Międzyrzecza (woj. lubuskie) rozwikłali sprawę tajemniczej kradzieży w kościele w Obrzycku.                                  
Do zdarzenia doszło pod koniec marca. Złodziej dostał się do kościoła jednym z kanałów ciepłowniczych,                                   
wyważył właz w świątyni i zabrał z niej kasetkę z datkami na cel charytatywny.  
https://tvn24.pl/poznan/obrzyce-miedzyrzecz-zarzuty-za-wlamanie-do-kosciola-i-kradziez-5121619
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Kradzież w kościele. Policja szuka sprawcy ze zdjęcia 
Widoczny na zdjęciu mężczyzna skradł puszkę z datkami i kamerę monitoringu, a 

przy okazji uszkodził ścianę oblackiego kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

w Siedlcach. Tamtejsza policja prosi o pomoc w ujęciu przestępcy. 

https://www.gosc.pl/doc/6769051.Kradziez-w-kosciele-Policja-szuka-sprawcy-ze-zdjecia 

 

Osoby, które posiadają rozpoznają sprawcę lub mają informacje istotne dla sprawy, są proszone proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach, nr tel. 

47-707-23-60 lub z numerem alarmowym 112. Poniżej post z Facebooka z dodatkowym zdjęciem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.gosc.pl/doc/6769051.Kradziez-w-kosciele-Policja-szuka-sprawcy-ze-zdjecia


Abp Marek Jędraszewski odwołuje dyspensę od 
udziału w mszy św. w niedziele.  
 
 
 
 
 Adam Wojnar 

Pandemia koronawirusa ostatnio odpuszcza, więc zgodnie ze złagodzonymi niedawno obostrzeniami od 13 
czerwca w kościołach może być już zajęta połowa miejsc. Natomiast od 26 czerwca miejsca w świątyniach 
będą mogły się zapełniać już w 75 procentach. 

Dyspensa zwalniająca wiernych z Archidiecezji Krakowskiej z udziału w niedzielnej mszy świętej obowiązuje 
od 17 października zeszłego roku. Była wprowadzona, gdy pogarszająca się sytuacja epidemiczna wymuszała 
kolejne obostrzenia i ograniczenia. 

Teraz, gdy koronawirus na razie odpuszcza, zapadła decyzja o zniesieniu 20 czerwca dyspens od 
uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej dla całej Polski. Tak postanowili przed tygodniem biskupi zebrani 
na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ślad za tym 
ukazał się dekret metropolity krakowskiego. 

Decyzją abp. Jędraszewskiego dyspensa przestaje obowiązywać 19 czerwca, w sobotę, czyli w dniu kiedy 
wieczorem można już uczestniczyć w niedzielnych mszach świętych. 

"Jednocześnie polecam, by duszpasterze skutecznie powiadomili o tym fakcie wiernych oraz przypomnieli 
im wielkie znaczenie udziału w Eucharystii, jakie posiada ono dla życia Kościoła. Pomocą mogą w tym 
służyć zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego zawarte m. in. w numerach 2168-2188. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na fragment: „(…) wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, 
chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali 
dyspensę od swego własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech 
ciężki” (KKK nr 2181)" - czytamy w dekrecie metropolity. 

W mocy pozostaje do odwołania zezwolenie udzielone 18 grudnia 2020 roku kapłanom przebywającym na 
terenie Archidiecezji Krakowskiej, a dotyczące trynacji (czyli odprawiania aż trzech mszy w ciągu jednego 
dnia, co dopuszcza się z ważnych względów duszpasterskich, za zgodą biskupa) oraz zezwolenie z 26 
kwietnia br. w sprawie mszy św. sprawowanych poza miejscem świętym. 

"Na czas rozbudzania w sobie nowej religijnej gorliwości, a także dawania duszpasterskiej odpowiedzi na 
duchowe pragnienia Ludu Bożego z serca błogosławię wszystkim wiernym i kapłanom Archidiecezji 
Krakowskiej" - tak kończy swój dekret abp. Marek Jędraszewski 

Przypomnijmy, że już raz w trakcie pandemii koronawirusa była odwoływana wcześniej wprowadzona 
ogólna dyspensa od niedzielnego uczestnictwa w mszy świętej. Mówił o tym dekret metropolity 
krakowskiego z końca maja ubiegłego roku. Wtedy jednak krakowska kuria równocześnie informowała, że 
nadal zwolnione z tego obowiązku będą osoby w wieku 65 lat i starsze, wierni z objawami infekcji oraz ci, 
którzy czują obawę przed zarażeniem. W najnowszym dekrecie znoszącym dyspensę nie ma mowy o takich 
wyjątkach.                                                                                                                                                          
https://dziennikpolski24.pl/abp-jedraszewski-odwolal-ogolna-dyspense-od-uczestnictwa-w-niedzielnych-mszach-swietych/ar/c1-15670530

 

 

 Niniejszym z dniem 19.06.2021 roku odwołuję udzieloną w 

Archidiecezji Krakowskiej dyspensę od obowiązku 

niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej - 

napisał w swoim dekrecie metropolita krakowski arcybiskup 

Marek Jędraszewski. W najbliższą niedzielę więc wierni z 

diecezji, którzy jeszcze dotąd tego nie zrobili, powinni 

zrezygnować z transmisji mszy św. na rzecz uczestnictwach w 

nich osobiście w świątyniach. Choć są wyjątki.  

https://dziennikpolski24.pl/abp-jedraszewski-odwolal-ogolna-dyspense-od-uczestnictwa-w-niedzielnych-mszach-swietych/ar/c1-15670530
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GRZECHY, ZA KTÓRE NIE DOSTANIESZ 
ROZGRZESZENIA [LISTA GRZECHÓW] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Życie w konkubinacie: Zgodnie z wyznaniem katolickim, ksiądz nie może rozgrzeszyć osoby, która mieszka i współprowadzi gospodarstwo 

domowe z partnerem bez zawarcia związku małżeńskiego. Dzieje się tak, ponieważ w wiernym nie ma szans na postanowienie poprawy, jeżeli po 

spowiedzi i przystąpieniu do sakramentu powróci do "życia w grzechu", czyli życia w konkubinacie. Aby ksiądz udzielił spowiedzi, wierny musiałby 

wyprowadzić się od partnera zaraz po udzieleniu rozgrzeszenia. 2. Życie w powtórnym związku, bez stwierdzenia nieważności małżeństwa: 

Małżeństwo w kościele katolickim jest nierozerwalne i nie uznaje on rozwodów. Można jedynie stwierdzić nieważność takiego związku w sądzie 

archidiecezjalnym. Życie w powtórnym związku, nawet z osobą innego wyznania i po otrzymaniu rozwodu cywilnego, jest grzechem, który nie 

podlega rozgrzeszeniu. 3. Aborcja: Aborcja jest zabójstwem własnego dziecka. Zgodnie z nauką kościoła, rozgrzeszyć z niej może tylko biskup. 
Prawo rozgrzeszania aborcji mają także dominikanie i franciszkanie. 4. Formalne odstępstwo od wiary: Tzw. apostazja oznacza porzucenie 

wiary religijnej. W pierwotnym znaczeniu – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej; termin został również adaptowany do ogólnych pojęć 

religioznawczych oraz wykorzystywany przez religie i wyznania niechrześcijańskie. Ten grzech może zdjąć jedynie biskup. 5. Pobicie lub 

zabójstwo biskupa: Tego grzechu również nie zdejmie zwykły ksiądz. Pobicie lub zabójstwo biskupa należą do grzechów zastrzeżonych biskupowi. 

6. Usiłowanie odprawiania Mszy Św. lub udzielenia rozgrzeszenia przez osobę, która nie ma święceń kapłańskich: Tego grzechu 

również nie zdejmie zwykły ksiądz. Grzech próby świadczenia posług kapłańskich należą do grzechów zastrzeżonych biskupowi i tylko on może je 

rozgrzeszyć. 7. Próba zawarcia małżeństwa przez księdza lub osobę zakonną.   

 

LISTA NOWYCH GRZECHÓW  
Nadmierne bogactwo: Zgodnie z nową listą grzechów, spowiadać się trzeba z obsesji bogactwa. Gromadzenie dóbr ponad to, co jest nam 

potrzebne, jest ciężkim grzechem. Uzależnienie od nikotyny: Palenie papierosów szkodzi naszemu ciału, zdrowiu, wpływa na stan psychiczny. Są 

one używką i zgodnie z nową listą grzechów, z uzależnienia od nikotyny należy się spowiadać. Jeżeli ktoś pali sporadycznie i nie nadużywa (nie ma 

objawów uzależnienia), będąc oczywiście osobą dorosłą, nie musi się z tego spowiadać. Zatruwanie i zaśmiecanie środowiska: Zgodnie z 

aktualizacją grzechów, zatruwanie środowiska należy również do ciężkich przewinień. I nie chodzi tu tylko o fabryki - paląc plastiki we własnym 

piecu także powinniśmy się udać do spowiedzi. Ściąganie pirackich plików z Internetu: Ściąganie muzyki, filmów i innych plików z Internetu, 
które objęte są prawem autorskim, a dodatkowo mają stanowić źródło czyjegoś utrzymania i nie zostały przez autora nieodpłatnie udostępnione, 

jest okradaniem go i grzechem ciężkim. Zgodnie z 7. przykazaniem dekalogu. Hejt w sieci: Od zeszłego roku z internetowego hejtu należy się 

spowiadać, co więcej jest to grzech ciężki. Do hejtu zalicza się dręczenie, obrażanie, oczernianie czy wyzywanie. Hazard: Hazard jest 

uzależnieniem i grzechem ciężkim. Zatruwa życie osoby go uprawiającej oraz bliskich. Należy się z niego spowiadać. Mobbing: Na liście grzechów 

ciężkich znalazł się mobbing. Jeśli ośmieszamy, poniżamy lub umniejszamy kompetencje współpracownika, musimy się z tego koniecznie 

wyspowiadać. Konkubinat - prowadzenie gospodarstwa domowego (bez rozgrzeszenia): Konkubinat to prowadzenie wspólnego 

gospodarstwa domowego bez wejścia w związek małżeński z tą osobą, tzw. życie "na kocią łapę". W tym wypadku jest to grzech ciężki, a trwanie w 

nim nie daje księdzu możliwości rozgrzeszenia. Wierny, który chciałby je uzyskać, musiałby natychmiast po spowiedzi wyprowadzić się od 

partnera/partnerki. In vitro: Do listy grzechów ciężkich dołączyło in vitro. Kościół dopuszcza tylko naturalne metody posiadania potomstwa. 
Korzystanie z gadżetów seksualnych: Prowadzące do wyuzdania jest grzechem ciężkim. Kościół zakazuje używania zarówno środków 

antykoncepcyjnych, jak i zaspokajania żądz "zabawkami". Homoseksualizm: Kościół nie uznaje homoseksualizmu i uznaje za zboczenie oraz 

chorobę. Papież Franciszek wzbudził co prawda ostatnimi czasy kontrowersje twierdząc, że "nie ma powodu, dla którego miałby nienawidzić 

homoseksualistów", wciąż jednak stanowisko kościoła w ich sprawie pozostaje niezmienne. Aborcja: Aborcja to, zgodnie z nauką Kościoła, zabicie 

dziecka. W związku z tym rozgrzeszenia udzielić może tylko biskup. Znęcanie się nad zwierzętami: Dręczenie zwierząt i znęcanie nad nimi to 

taki sam grzech, jak zadawanie bólu i cierpienia ludziom. To grzech ciężki, z którego należy się spowiadać. Grzech przeciw Duchowi Św. (bez 

odpuszczenia): To jedyny grzech, o którym Jezus powiedział, że nie zostanie odpuszczony. Zgodnie z Katechizmem Św. Piusa X zaliczają się do 

niego poniższe przewinienia: - o łasce Bożej rozpaczać; - przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć; - uznanej prawdzie chrześcijańskiej 

się sprzeciwiać; - bliźniemu łaski Bożej zazdrościć; - na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce; - rozmyślnie trwać w niepokucie  

Czytaj także s.15 - http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-06-01.pdf 

Spowiedź święta. Jak się spowiadać? Jaka jest formuła spowiedzi? [TEKST]  
 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-06-01.pdf
https://poranny.pl/spowiedz-swieta-jak-sie-spowiadac-jaka-jest-formula-spowiedzi-tekst/ar/c11-13371632


O pożyciu intymnym dowiadują się w dniu ślubu. Życie i 

małżeństwa ortodoksyjnych Żydów 
Jedyną lekcję wychowania seksualnego otrzymują w chwili zawarcia małżeństwa - i to tylko pan młody. Tak zwany "doradca 

seksualny" udziela mu dosłownie kilku niezbędnych instrukcji. Potem zdany jest na siebie. Ponadto seks jest dozwolony tylko w celu 

płodzenia dzieci. Ortodoksyjni Żydzi mają ich nawet dziesięcioro. 

  Ortodoksyjni Żydzi - Shutterstock 

 Ortodoksyjni Żydzi o istnieniu pożycia intymnego dowiadują się w dniu zawarcia związku małżeńskiego, wcześniej nie mają o tym żadnej wiedzy 

 Kobieta znajduje się pod władzą ojca aż do czasu ślubu. Następnie tę rolę przejmuje mąż 

 Kobieta musi zakrywać włosy, ręce i nogi aż do kostek. Kontakt z innym mężczyzną, niż mąż, jest zabroniony.  

 Rozwodu może zażądać tylko mężczyzna. Kobieta może to zrobić tylko w jednym przypadku - jeśli mąż nie daje jej w łóżku satysfakcji 

Judaizm to religia wszystkich Żydów. Judaizm uznaje seks wyłącznie w ramach związku małżeńskiego. Także tradycja żydowska omawia 

relacje seksualne tylko w ramach małżeństwa, jedynie jako cel prokreacji. Relacje te wymagają obopólnej zgody małżonków i muszą się 

odbywać z miłością, delikatnością, a zarazem z odczuwalną przyjemnością. 

 
Tradycyjna ortodoksyjna rodzina judaistyczna na ulicach Jerozolimy - Shutterstock 

W dniu ślubu "doradca seksualny" udziela panu młodemu kilku informacji 

Seks jest generalnie wśród tej społeczności tematem tabu. Młody ortodoks nie dowie się niczego na ten temat od swoich rodziców. Zważywszy, 

że większość ortodoksów nie uznaje nowoczesnych technologii, internet też nie dostarczy odpowiedzi na ewentualne wątpliwości. Ortodoksi 

oraz ultraortodoksi celem uniknięcia kontaktu ze sprofanowanym światem nie mogą chodzić do kina, oglądać telewizji i korzystać z internetu. 

Jedyną lekcję wychowania seksualnego otrzymują w chwili zawarcia małżeństwa - i to tylko pan młody. Tak zwany "doradca seksualny" udziela 

ad hoc kilku niezbędnych instrukcji. "Wszystkie pozycje są dopuszczalne, ale nasi Mędrcy twierdzą, że najlepszą jest ta, kiedy mężczyzna jest 

na górze. To umożliwia większe zespolenie". 

Małżeństwo bez seksu - dlaczego zrezygnowali? 

Małżeństwa zawierane są najczęściej na zasadzie prezentacji przyszłych małżonków, (shiddou h). Nieznane sobie uprzednio osoby zostają sobie 

przedstawione, przy czym zanim do tego dojdzie, często bierze się pod uwagę ich drzewo genealogiczne. Małżeństwa zawierane są w młodym 

wieku, najczęściej przy udziale pośrednika (Shadkhan) odpowiedzialnego za znalezienie najlepszej wybranki czy wybranka. 

https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/s-jak-seks/9hdbx7j
https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/szukasz-zwiazku-czy-seksu/1s6rer9
https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/malzenstwo-w-pigulce-zenic-sie-czy-nie-zenic/79kbfjl
https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/zwyczajne-malzenstwo-bez-seksu/getf582


 
Młoda para podczas nowoczesnej ceremonii ślubnej ortodoksyjnych Żydów w synagodze - Shutterstock 

Kontakt z innym mężczyzną, niż mąż, jest zabroniony 

Kobieta znajduje się pod władzą ojca aż do czasu ślubu. Następnie tę rolę przejmuje mąż. Musi ona zakrywać włosy, ręce i nogi aż do kostek. 

Kontakt z innym mężczyzną, niż mąż, jest zabroniony. Kobieta nigdy nie powinna znaleźć się sam na sam z innym mężczyzną. Dotyczy to 

również mężczyzn, którzy nie mogą przebywać z innymi kobietami sam na sam. 

Mężczyzna na ogół poświęca się studiowaniu świętych pism, a pracę podejmuje kobieta. Rodziny ortodoksyjne korzystają z finansowego 

wsparcia państwa izraelskiego. Jednak ma ono swoje limity. Dlatego od 2007 roku notuje się w Izraelu wzrost zatrudnienia (30 proc.) wśród 

mężczyzn wyznania ortodoksyjnego. 

Cechą wyróżniającą ortodoksów jest wrogość wobec nauki. Jedyna dla nich Prawda zawarta jest bowiem w Talmudzie. Coraz częściej jednak 

"nowocześni ortodoksi", samotni, poszukujący drugiej połowy, sami szukają swoich wybranków. Pojawiło się nawet w tym względzie 

określenie speed dating, które narodziło się wśród ortodoksyjnych Żydów w dzielnicy Upper West Side w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, 

New Jersey i w dolinie Hudson, gdzie ultraortodoksyjnych Żydów jest ponad pół miliona. 

Rodziny Żydów ortodoksyjnych mają przeciętnie od 5 do 10 dzieci (rodzina żydowska miała w 2005 roku przeciętnie siedmioro dzieci). 

Muszą urodzić ośmioro dzieci. Życie i miłość według amiszów 

 
Ultraortodoksyjna rodzina żydowska. Jerozolima 2019 rok - Shutterstock 

Rozwodu może zażądać tylko mężczyzna 

Ich językiem jest Yiddish, uczęszczają do odrębnych szkół, konsultują się u własnych lekarzy, sporne sprawy rozwiązują pomiędzy sobą, jedzą 

wyłącznie żywność z żydowskich supermarketów. Otrzymują nauki religijne, które nie mają merytorycznie nic wspólnego z programem 

edukacyjnym amerykańskich szkól. 

Zawarcie małżeństwa to często też i kwestia rozwodu. U ortodoksów jedynie mąż może żądać rozwiązania związku małżeńskiego. 

Rozwiedzione z punktu prawa cywilnego kobiety nie mogą ponownie wyjść za mąż w świetle prawa religijnego, dopóki ich były mąż nie wyda 

im tzw. Guett, czyli pisemnego aktu, w którym rozwodzi się z żoną. Jeśli tego nie ma, to rozwiedzione małżeństwo nadal uważane jest za parę 

według tradycji żydowskiej. Kobieta nie będzie mogła wyjść ponownie za mąż. Jeśli mimo to będzie w związku z innym mężczyzną (Żydem lub 

nie) to fakt ten będzie uznany za zdradę. 

https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/zatrzymani-w-czasie-zycie-randki-i-malzenstwo-wedlug-amiszow/n2h8qqp


Zważywszy na powyższe ograniczenia, zakazy, nakazy, obowiązki, powinności będące nierozerwalną częścią życia ortodoksyjnych Żydów, nie 

dziwi fakt, że według badania przeprowadzonego przez Pew Research Center respondenci żydowscy laiccy za mniejsze zło uznali wstąpienie ich 

dziecka w związek małżeński z wyznawcą chrześcijaństwa niż z przedstawicielem ortodoksyjnych Żydów. 

 
Ortodoksyjna rodzina żydowska, Jerozolima 2019 rok - Shutterstock 

Seks? Tak, ale tylko w celu płodzenia dzieci 

Talmud precyzuje, że relacje seksualne są prawem dla kobiety i obowiązkiem dla mężczyzny. Powinien on zatem zadowalać seksualnie swoją 

żonę. Kobieta może zażądać rozwodu, jeśli mężczyzna nie daje jej satysfakcji, do której ma prawo. Zakazane jest zapobieganie ciąży jak i 

homoseksualizm. Ortodoksyjni czy też ultraortodoksyjni Żydzi posunęli się dalej w obostrzeniach w tej sferze. Ortodoksyjni Żydzi są wierni 

słowom przekazanym Mojżeszowi na Górze Synaj. 

Ważniejsze od zapisów Talmudu jest dla nich prawo żydowskie (Halacha), które reguluje całą sferę życia codziennego - od wyżywienia aż do 

sposobu ubierania się. Obejmuje ono również sferę intymną. Kontakty seksualne są zabronione przed ślubem. Seks tak, ale tylko w celu 

płodzenia dzieci, zgodnie z boskim przykazaniem. Należy przy tym pamiętać, że rabini mają wyjątkowe uprawnienia w interpretacji boskich 

nakazów. 

Bycie mężczyzną we wspólnocie ortodoksyjnej czy ultraortodoksyjnej to akceptacja i stosowanie się do praktyk, które dla niektórych są nie 

tylko nie do pomyślenia, ale przede wszystkim nie mieszczącymi się w logice zachowań ludzkich. 

 
Chłopiec z ultraortodoksyjnej społeczności żydowskiej wracający z synagogi, Belgia 2020 rok - Shutterstock 

Ortodoksyjni żydowscy chłopcy uczeni są załatwiać potrzeby fizjologiczne bez dotykania, a od 13. roku życia noszą specjalne majtki 

umożliwiające wykonywanie tej potrzeby właśnie bez dotyku. W przypadku erekcji chłopcy powinni: "wbić paznokcie w nogi, stanąć na 

piętach, oddać się ćwiczeniom relaksacyjnym, wziąć głęboki wdech, skakać w miejscu, a następnie szybko spacerować". Masturbacja jest 

oczywiście zakazana. Obowiązkiem mężczyzny jest dać potomstwo żonie. Niezależnie, czy już je posiada, czy nie. 

Samozadowolenie, którego dopuszcza się kobieta, jest traktowane nieco łagodniej, czasem jest wręcz akceptowane. Jest ono dopuszczalne, jeśli 

ma na celu samopoznanie, w tym własnych potrzeb seksualnych, o których potrzebie zaspokojenia będzie mogła poinformować partnera. 

Warto mieć na uwadze, że 11 proc. spośród 8 milionów mieszkańców Izraela to ortodoksyjni Żydzi. 

https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/o-pozyciu-intymnym-dowiaduja-sie-w-dniu-slubu-zycie-i-malzenstwa-ortodoksyjnych-zydow/yxz6x73 

 

https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/szukam-seksu/3pz1ksj
https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/o-pozyciu-intymnym-dowiaduja-sie-w-dniu-slubu-zycie-i-malzenstwa-ortodoksyjnych-zydow/yxz6x73


 
 

Kyrie eleison. Christe, 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 Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy, 

Opiekunie Odkupiciela, 

Przeczysty stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego, 

Troskliwy obrońco Chrystusa, 

Sługo Chrystusa, 

Sługo zbawienia, 

Głowo Najświętszej Rodziny, 

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy, 

Józefie najroztropniejszy, 

Józefie najmężniejszy, 

Józefie najposłuszniejszy, 

Józefie najwierniejszy, 

Zwierciadło cierpliwości, 

Miłośniku ubóstwa, 

Wzorze pracujących, 

Ozdobo życia rodzinnego, 

Opiekunie dziewic, 

Podporo rodzin, 

Podporo w trudnościach, 

Pociecho nieszczęśliwych, 

Nadziejo chorych, 

Patronie wygnańców, 

Patronie cierpiących, 

Patronie ubogich, 

Patronie umierających, 

Postrachu duchów piekielnych, 

Opiekunie Kościoła świętego, 

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. 

P. Ustanowił go panem domu swego. W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. 

Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, 

abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

 

Nowe 

brzmienie                       

Litanii                                                       

do                                                   

Świętego 

Józefa 

Ilekroć w poszczególnych częściach litanii przewidziane są dwie 
formuły oznaczone literami A i B, celebrans może może wybrać jedną 
z nich. W wykazie świętych można na właściwym miejscu włączyć 
pewne imiona świętych, np. patronów kościoła, diecezji, założycieli 
zakonów itp. Podobnie w czasie nabożeństw błagalnych w różnych 
potrzebach można dodać wezwanie dostosowane do okoliczności.

 

BŁAGANIA DO BOGA 

Albo A: 
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. 
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. 

Albo B: 
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.

 

ZAKOŃCZENIE 

Albo A: 
Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Albo B: 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

 



1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List 
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, 
Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, 
Patronus pauperum. 

12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji zatwierdziła 
brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w 
trudnościach, Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich. 

Skąd pochodzą nowe wezwania? 

Wyrażenie Custos Redemptoris (Opiekun Odkupiciela) pochodzi z Adhortacji Apostolskiej 
„Redemptoris Custos” św. Jana Pawła II, której polski oficjalny tytuł brzmi „Opiekun Zbawiciela”. W 
litanii zachowano bardziej dosłowne i wierne łacinie znaczenie „Redemptor” („Odkupiciel”). 

Wyrażenie Servus Christi (Sługa Chrystusa) pochodzi z homilii św. Pawła VI z 19 marca 1966, jest 
też przywołane w adhortacji „Redemptoris Custos” i w liście „Patris Corde”. Wprawdzie w 
oryginalnym tekście homilii Papieża Pawła VI używa się wyrażenia „Mesjasz” („a servizio del 
Messia”), jednak kierując się podobieństwem do tekstu łacińskiego zachowano wyrażenie 
„Chrystus”. Łacińskie „Christus” jest tożsame z „Mesjasz”, podobnie polskie „Chrystus” oznacza w 
rzeczywistości „Mesjasz” (dosł. namaszczony). 

Wyrażenie „Minister salutis”(Sługa zbawienia) pochodzi z homilii św. Jana Chryzostoma do 
Ewangelii wg św. Mateusza, było też przywołane przez Jana Pawła II w adhortacji „Redemptoris 
Custos”. Dosłowne polskie tłumaczenie „minister” to „sługa”, które ostatecznie wybrano ze 
świadomością, że w tekście Litanii obok już jest wezwanie „sługo Mesjasza” z użytym innym 
terminem łacińskim (servus). Język łaciński jest w tej dziedzinie bogatszy i chociaż w polskich 
tłumaczeniach „minister” czasami oddaje się terminem „szafarz”, to jednak w przypadku 
omawianego tytułu lepiej brzmi „sługa”. 

Wyrażenie Fulcimen in difficultatibus (Podpora w trudnościach) pochodzi ze wstępu do listu 
apostolskiego Papieża Franciszka „Patris corde”. Wprawdzie w oficjalnym tekście polskim tego 
listu pada wyrażenie „pomocnik w chwilach trudnych”, to jednak łacińskie „fulcimen” oznacza 
dosłownie podporę, kolumnę. Dlatego przyjęto, aby powtórzyć polskie słowo „podporo”, które w 
Litanii już pada obok w zwrocie „podporo rodzin” (z użyciem łacińskiego „columen”). 

Wyrażenia Patronus exsulum (Patron wygnańców), Patronus afflictorum (Patron cierpiących) i 
Patronus pauperum (Patron ubogich) pochodzi z listu apostolskiego Papieża Franciszka „Patris 
corde”, w polskiej wersji przyjęto terminy identyczne z polskim tekstem listu Papieża (nr 5). 

Bp Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podkreślił, że 3 wezwania 

znane z już istniejących poprzednich dokumentów kościelnych noszą bezpośrednie odwołanie do Chrystusa (Custos 
Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis) i podkreślają związek św. Józefa ze Zbawicielem w swoistym układzie 
wertykalnym (człowiek-Bóg), natomiast 4 nowe wezwania pochodzące wprost z listu Papieża Franciszka odwołują się 
do relacji św. Józefa wobec wiernych (Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus afflictorum, Patronus 
pauperum) i uzupełniają nowe wezwania o wymiar horyzontalny. 

Ks. Dominik Ostrowski, konsultor Komisji dodał, że Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

publikując nowy łaciński tekst Litanii przypomniała, że przy wezwaniach do Boga na początku Litanii oraz na końcu 

można zastosować zamiennie formuły A/B zgodnie z wzorem opublikowanym w Litanii do Świętych, ogłoszonej w 

księdze „Calendarium Romanum” z 1969 roku. W przypadku Litanii do św. Józefa oznacza to ewentualną możliwość 

użycia wezwań „Chryste, usłysz nas / Chryste, wysłuchaj nas” (formuła A), zamiast lub obok słów „Baranku Boży…” 

(formuła B). W praktyce tych rozwiązań się nie stosuje i nie ma takiej konieczności, ale warto wiedzieć, że taka 

możliwość istnieje i że jest ona zgodna z prawem.                                                                                                                                         

https://stacja7.pl/z-kraju/nowe-wezwania-w-litanii-do-sw-jozefa-episkopat-zatwierdzil-modlitwe/

 

https://stacja7.pl/z-kraju/nowe-wezwania-w-litanii-do-sw-jozefa-episkopat-zatwierdzil-modlitwe/
https://stacja7.pl/z-kraju/nowe-wezwania-w-litanii-do-sw-jozefa-episkopat-zatwierdzil-modlitwe/


LITANIæ IN HONOREM S. IOSEPH SPONSI B. MARIæ V. 
Kyrie, eléison. 

Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

Christe, audi nos. 

Christe, exáudi nos. 

Pater de cælis, Deus, miserére nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis. 

Spíritus sancte, Deus, miserére nobis. 

Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis. 

Sancta María, ora pro nobis. 

Sancte Ioseph, ora pro nobis. 

Proles David ínclyta, ora pro nobis. 

Lumen Patriarchárum, ora pro nobis. 

Dei Genitrícis sponse, ora pro nobis. 

Custos Redemptóris, ora pro nobis. 

Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis. 

Fílii Dei nutrítie, ora pro nobis. 

Christi defénsor sédule, ora pro nobis. 

Serve Christi, ora pro nobis. 

Miníster salútis, ora pro nobis. 

Almæ Famíliæ præses, ora pro nobis. 

Ioseph iustíssime, ora pro nobis. 

Ioseph castíssime, ora pro nobis. 

Ioseph prudentíssime, ora pro nobis. 

Ioseph fortíssime, ora pro nobis. 

Ioseph obedientíssime, ora pro nobis. 

Ioseph fidelíssime, ora pro nobis. 

Spéculum patiéntiæ, ora pro nobis. 

Amátor paupertátis, ora pro nobis. 

Exémplar opíficum, ora pro nobis. 

Domésticæ vitæ decus, ora pro nobis. 

Custos vírginum, ora pro nobis. 

Familiárum cólumen, ora pro nobis. 

Fúlcimen in difficultátibus, ora pro nobis. 

Solátium miserórum, ora pro nobis. 

Spes ægrotántium, ora pro nobis. 

Patróne éxsulum ora pro nobis. 

Patróne afflictórum, ora pro nobis. 

Patróne páuperum, ora pro nobis. 

Patróne moriéntium, ora pro nobis. 

Terror dæmónum, ora pro nobis. 

Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ora pro nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 

 

℣. Constítuit eum dóminum domus suæ. 

℞. Et príncipem omnis possessiónis suæ. 

 

Orémus. 

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph, sanctíssimæ Genitrícis tuæ sponsum elígere dignátus es, prǽsta, quǽsumus, ut, 

quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in cælis. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. 

℞. Amen. 

  

Pro Supplicatione ad Deum in capite Litaniarum et Conclusione eligi possunt formulae A vel B pro Litaniis Sanctorum in 

Calendarium Romanum ex Decretum Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticanii II instauratum auctoritate Pauli PP. VI 

promulgatum, Typis Polyglottis, Vaticanis 1969, pp. 33 et 37 propositis. 

 

 

 

CUDOWNE SCHODY ŚW.JÓZEFA - 

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2013/07/21/cudowne-schody-

sw-jozefa/ 

Schody z Nieba - czyli najgłośniejszy Cud św. Józefa. 

https://youtu.be/aQ9nJndJFkA 

 

 

 

https://youtu.be/JNo3-YXP3Ms   

https://youtu.be/cqomTqpX8Y0 

 

 

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2013/07/21/cudowne-schody-sw-jozefa/
https://tadeuszczernik.wordpress.com/2013/07/21/cudowne-schody-sw-jozefa/
https://youtu.be/aQ9nJndJFkA
https://youtu.be/JNo3-YXP3Ms
https://youtu.be/cqomTqpX8Y0


 
fot. Seminarium Kraków / YouTube Dzisiaj, 09:23 – 16.16.2021 Seminarium Kraków / YouTube / pk - https://youtu.be/oBmhvpsji8g   
 

Klerycy Seminarium modlą się o powołania słowami 
Litanii do Chrystusa Kapłana i Ofiary.

 
VIDEO:  https://youtu.be/oBmhvpsji8g                                                               
https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/tresc-tej-litanii-wzrusza-i-chwyta-za-serce-posluchaj-wykonania-alumnow,1408559 
Zobacz także 
Karmelitanki bose napisały pieśni o św. Józefie. Posłuchaj utworu, który niesie ulgę 

 

 
Przez osiem lat walczyła z nowotworem. Zanim zmarła, napisała poruszający utwór    PO GODZINACH

 

https://youtu.be/oBmhvpsji8g
https://youtu.be/oBmhvpsji8g
https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/tresc-tej-litanii-wzrusza-i-chwyta-za-serce-posluchaj-wykonania-alumnow,1408559
https://deon.pl/wiara/karmelitanki-bose-napisaly-piesni-o-sw-jozefie-posluchaj-utworu-ktory-niesie-ulge,1369952
https://deon.pl/po-godzinach/przez-8-lat-walczyla-z-nowotworem-zanim-zmarla-napisala-poruszajacy-utwor,1401857
https://deon.pl/po-godzinach
https://deon.pl/po-godzinach


                                                                                                                  
Fot. PAP/EPA/Anatoly Maltsev / POOL https://deon.pl/wiara/romelu-lukaku-modli-sie-przed-i-po-meczu-a-bramki-strzela-na-zawolanie,1402721   

 Lukaku 
urodził się przed 28 laty w Antwerpii. Jego rodzina pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga 
(dawniej Zair). Romelu jako dziecko doświadczył biedy i wyrwał się z niej dzięki sportowi oraz 
głębokiej wierze. Został wychowany jako katolik a sukcesy nie przesłoniły mu wartości, z których 
wyrósł. Już w przeszłości na ten temat wypowiadał się jego ojciec.   "Romelu jest bardzo 
religijny. Modli się codziennie po 10 czy nawet 15 razy, najczęściej w ciszy. Modli się w szatni, na 
boisku, podczas treningu. Daliśmy mu katolickie wychowanie" - opowiadał Roger Lukaku o swoim 
synu belgijskim dziennikarzom. Belgijski napastnik codziennie czyta Pismo Święte, o czym mówił 
w belgijskich reklamach telewizyjnych, a w wywiadach podkreśla swoją wiarę. Przed Euro 2016 
pytany był kto powinien zostać powołany do reprezentacji Belgii, uczciwie podkreślał: "Każdy, kto 
na to zasługuje i Bóg, który będzie się nami wszystkimi opiekował".                                                 
Romelu Lukaku jest abstynentem.

 

Lukaku od lat przyciąga uwagę widzów nie tylko swoja 

fenomenalna grą. Jest również znany z tego, że po 

zakończonych meczach pada na kolona, aby podziękować 

Bogu za zakończone spotkanie. Tak było również po meczu 

z Rosją. Gdy reszta piłkarzy zaczęła łapać oddech po 

wyczerpującej grze i dziękować sobie rozgrywkę, Romelu 

Lukaku uklęknął, wykonał znak krzyża i zaczął się w 

skupieniu modlić na murawie.  

https://deon.pl/wiara/romelu-lukaku-modli-sie-przed-i-po-meczu-a-bramki-strzela-na-zawolanie,1402721
https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/najwazniejszy-mecz-romelu-lukaku,485424


Papież na  

Papież o szukaniu i odnajdywaniu Boga we wszystkich rzeczach.  
Ufne i cierpliwe sianie dobra ...  Ewangeliczne przypowieści czerpią inspirację ze 
zwyczajnego życia i ukazują nam spojrzenie Jezusa, który poprzez codzienną 
rzeczywistość otwiera okna na tajemnicę Boga i na sprawy ludzkie. Z ziarnka 
gorczycy, wyrasta największe drzewo... tak właśnie działa Bóg. „Czasami zgiełk 
świata, wraz z wieloma zajęciami, które wypełniają nasze dni, nie pozwalają nam się 
zatrzymać i zobaczyć, jak Pan kieruje historią”. „Ziarno naszych dobrych uczynków 
może wydawać się małe, a jednak wszystko, co jest dobre, należy do Boga i dlatego 
pokornie, powoli przynosi owoce. Pamiętajmy, że dobro zawsze wzrasta w sposób 
pokorny, ukryty, często niewidzialny. Poprzez tę przypowieść Jezus chce wzbudzić 
w nas zaufanie. W wielu sytuacjach życiowych może się zdarzyć, że się zrazimy, 
ponieważ widzimy słabość dobra w porównaniu z pozorną siłą zła. Możemy też dać 
się sparaliżować  nieufnością, gdy zdamy sobie sprawę, że podjęliśmy wysiłek, ale 
rezultaty nie przychodzą, a sprawy zdają się nigdy nie zmieniać. Ewangelia wymaga 
od nas nowego spojrzenia na nas samych i na rzeczywistość; żąda, abyśmy mieli 
doskonalsze oczy, które umieją widzieć dalej, niezależnie od pozorów, aby odkryć 
obecność Boga, który jako pokorna miłość zawsze działa na glebie naszego życia i 
historii”. To jest nasza ufność, która daje nam siłę, aby iść naprzód każdego dnia z 
cierpliwością, siejąc dobro, które przyniesie owoce. „Trzeba pielęgnować ufność, że 
jesteśmy w rękach Boga a jednocześnie cierpliwie i wytrwale  starać się wszyscy o 
odbudowę i rozpoczęcia od nowa”. Także w Kościele może zakorzenić się chwast 
nieufności, zwłaszcza, gdy jesteśmy świadkami kryzysu wiary i niepowodzeń 
różnych projektów i inicjatyw. „Nie zapominajmy nigdy, że rezultaty zasiewu nie 
zależą od naszych własnych zdolności: zależą od działania Boga. Do nas należy 
zasiew, z miłością, zaangażowaniem i cierpliwością. Ale moc ziarna pochodzi od 
Boga. Jezus wyjaśnia to w kolejnej przypowieści: rolnik sieje ziarno, a potem nie 
zdaje sobie sprawy, w jaki sposób przynosi ono owoce, ponieważ samo ziarno 
wzrasta spontanicznie, dniem i nocą, kiedy najmniej się tego spodziewa. Z Bogiem, 
nawet na glebach najbardziej jałowych, zawsze jest nadzieja na nowe życie”...  
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-o-szukaniu-i-odnajdywaniu-boga-we-wszystkich-rzeczach.html

 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-o-szukaniu-i-odnajdywaniu-boga-we-wszystkich-rzeczach.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-o-szukaniu-i-odnajdywaniu-boga-we-wszystkich-rzeczach.html


 Papieskie orędzie na Światowy Dzień Ubogich – tekst: «Ubogich zawsze macie u siebie» (Mk 14, 7). Jezus 

wypowiedział te słowa na kilka dni przed świętem Paschy, będąc na obiedzie w Betanii, w domu 
pewnego Szymona, zwanego „Trędowatym”. Jak opowiada ewangelista, pewna kobieta weszła, 
trzymając alabastrowy flakonik pełen bardzo cennego olejku, który następnie wylała na głowę Jezusa. 
Gest ten wzbudził wielkie zdumienie i dał początek dwóm różnym reakcjom. Pierwszą jest oburzenie 
wśród niektórych obecnych, wliczając w to uczniów, którzy, biorąc pod uwagę cenę olejku – około 300 
denarów, czyli równowartość rocznej zapłaty jednego pracownika – myślą, że byłoby lepiej go sprzedać i 
oddać zarobione w ten sposób pieniądze dla ubogich. Według Ewangelii świętego Jana, Judasz staje się 
wyrazicielem tego zdania: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 
ubogim?». Ewangelista odnotowuje: «Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale 
ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano» (12, 5-6). To nie przypadek, że ta 
ciężka krytyka wychodzi z ust zdrajcy: jest to dowód na to, że ci, którzy nie zauważają ubogich, zdradzają 
nauczanie Jezusa i nie mogą być Jego uczniami. Pamiętamy, w odniesieniu do tej sytuacji, o mocnych 
słowach Orygenesa: «Judasz wydawał się troszczyć o ubogich […]. Jeśli teraz jest jeszcze ktoś, kto ma 
sakiewkę Kościoła i jak Judasz wypowiada się w imieniu ubogich, ale potem bierze dla siebie to, co tam 
wkładają, niech ma swój udział razem z Judaszem» (Komentarz do Ewangelii Mateusza, 11, 9). Druga reakcja 
pochodzi od samego Jezusa i pozwala na zrozumienie głębokiego sensu gestu, który wykonała kobieta. 
Mówi On: «Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła względem Mnie» 
(Mk 14, 6). Jezus wie, że Jego śmierć jest bliska i dostrzega w tym geście uprzedzające namaszczenie 
swojego martwego ciała, przed złożeniem w grobie. Wizja ta przekracza wszelkie oczekiwania 
współbiesiadników. Jezus przypomina im, że pierwszym biednym jest On sam, najbiedniejszy z 
biednych, ponieważ reprezentuje ich wszystkich. Syn Boży akceptuje gest tejże kobiety również w 
imieniu ubogich, samotnych, osób z marginesu oraz dyskryminowanych. Ona natomiast, w swojej 
kobiecej wrażliwości, okazuje się być jedyną, która pojmuje stan duszy Pana. Anonimowa kobieta, być 
może przez to przeznaczona, by reprezentować cały świat kobiecy, który na przestrzeni wieków nie 
będzie miał głosu i dozna przemocy, rozpoczyna znaczącą obecność kobiet, które biorą udział w 
szczytowym momencie życia Chrystusa: w ukrzyżowaniu, śmierci oraz w pogrzebie, a następnie w 
ukazaniu się światu Zmartwychwstałego. Kobiety, tak często dyskryminowane, trzymane z daleka od 
miejsc odpowiedzialnych, na kartach Ewangelii są natomiast bohaterkami historii objawienia. Jakże 
wymowne są końcowe słowa Jezusa, które łączą tę kobietę z wielką misją ewangelizacyjną: «Zaprawdę, 
powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na 
jej pamiątkę to, co uczyniła(Mk 14, 9). Biedni są wśród nas. Jakże byłoby to ewangeliczne, jeśli moglibyśmy 
powiedzieć z całą prawdą: również my jesteśmy biedni, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli 
rozpoznać ich realnie i sprawić, że staną się częścią naszego życia oraz narzędziem zbawienia.                                                                                                                        
Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 13 czerwca 2021, we wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papieskie-oredzie-na-swiatowy-dzien-ubogich.html
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Papież: diakoni są stróżami ducha służby w Kościele: Ojciec Święty przyjął na 

audiencji diakonów stałych diecezji rzymskiej wraz z rodzinami. W swoim wystąpieniu 

podkreślił, że diakonat nie jest etapem przejściowym na drodze do kapłaństwa, ale po 

Soborze Watykańskim II odzyskał właściwe miejsce i specyfikę. To pozwala również na 

przezwyciężenie pokusy klerykalizmu, który stawia kastę „kapłanów” ponad ludem Bożym. 

Franciszek przypomniał, że diakoni są ustanowieni na służbę wspólnoty oraz swoją 

obecnością przypominają, że nikt w jej obrębie nie powinien wywyższać się ponad innych. 

Diakoni są stróżami ducha służby w Kościele. Papież zwrócił uwagę, że w Kościele powinna 

dominować logika uniżenia. W ten sposób diakonat idąc drogą nauczania Soboru prowadzi 

nas do samego serca tajemnicy Kościoła, który ze swojej istoty powinien być misyjny, 

synodalny oraz służebny, czyli diakonalny. Jeśli tego brakuje każde zaangażowanie ulega 

spłyceniu oraz staje się bezowocne. Duchowość diakonów jest duchowością służby: 

dyspozycyjności wewnętrznej oraz otwartości na zewnątrz. Franciszek podkreślił trzy 

szczególnie ważne wymiary postawy diakona.                                                                                            

Papież – w życiu diakona ważne są: pokora, ojcostwo oraz czuwanie.                                                                                                      

„Po pierwsze, oczekuję, że będziesz pokorny. Smutno jest patrzeć na biskupa i księdza, ale 

jeszcze smutniej na diakona, który chce się postawić w centrum świata, w centrum liturgii, 

w centrum Kościoła! Pokora. Niech całe dobro, które czynisz, pozostanie tajemnicą między 

tobą a Bogiem. I w ten sposób przyniesie owoce – podkreślił Papież. – Po drugie, oczekuję 

od was, że będziecie dobrymi małżonkami i dobrymi ojcami. I dobrymi dziadkami... To da 

nadzieję i pociechę małżeństwom, które przeżywają chwile zmęczenia i które znajdą w 

waszej autentycznej prostocie wyciągniętą dłoń. Wreszcie, po trzecie, oczekuję od was, że 

będziecie stróżami: nie tylko, że będziecie umieli dostrzec dalekich i ubogich - to nie jest 

takie trudne - ale że również pomożecie wspólnocie chrześcijańskiej dostrzec Jezusa w 

ubogich i dalekich, ponieważ przez nich puka On do naszych drzwi. Jest to także wymiar 

katechetyczny i profetyczny stróża-proroka-katechety, który umie widzieć dalej i pomagać 

innym widzieć dalej, a także dostrzegać ubogich, którzy są daleko.“ 
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-audiencja-dla-diakonow-diecezji-rzymskiej.html

 
 

>>> Nowy dokument dotyczący 

formacji księży w Polsce. Co się 

zmieni? 

>>> Abp Gänswein: to nieszczęście, 

gdy biskupi i księża głoszą samych 

siebie 
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Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, śląskiego 
kapłana i męczennika, 20 listopada 2021 roku, w 
katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.  
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Strona 16 - http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Ojcowie_Kosciola.pdf   

Video: „Bez jednego drzewa las lasem zostanie” - https://vimeo.com/31075170 

Kochani Rodzice i Rodzeństwo! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest mój ostatni list. Za cztery godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list 
będziecie czytać mnie nie będzie już między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem! Przebaczcie mi wszystko! Idę do Wszechmogącego Sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam 
nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko! Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego. (...) 
Pozdrówcie wszystkich moich kolegów i znajomych. Niechaj w modlitwach swoich pamiętają o mnie. Dziękuję za dotychczasowe modlitwy i proszę też nie zapominać o 
mnie w przyszłości. Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie „Ojcze 
nasz”. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że swój cel osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem 

zostanie. Bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali (...) Pozostało mi bardzo mało czasu. Może jeszcze jakie trzy godziny a 
więc do widzenia! Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za waszego Hanika. 

Ks. Jan Macha przystąpił do spowiedzi św., napisał list pożegnalny do rodziny i przekazał kapelanowi dyspozycje dotyczące jego rzeczy osobistych. Do końca 
zachował spokój. W liście dziękował bliskim za wszystko, prosił o przebaczenie i polecał się Miłosierdziu Bożemu. Przed śmiercią odmówił brewiarz i włożył do niego 
kartkę z napisaną własnoręcznie tym razem po polsku notatką: „Ks. Jan Macha stracony 2 XII 1942”. Brewiarz wraz z kielichem, który otrzymał na prymicje polecił 

przekazać przyjacielowi, ks. Antoniemu Gaszowi. Prosił rodziców, by pozdrowili ks. proboszcza i przyjaciół oraz by nie zapomnieli o modlitwie za niego.                                                                      
Posłuchaj także :  Kazanie Ks. Skrzypczaka - https://youtu.be/Etmd1doUzaA   https://youtu.be/PQB6Ww-XFgM   https://youtu.be/t6WbboJSL_o
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Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych – kard. Marcello Semeraro. 

Beatyfikacja jest bez wątpienia bardzo ważnym 

wydarzeniem dla naszego Kościoła lokalnego. 

Cieszę się, że nasz Hanik zostanie ogłoszony 

błogosławionym. Długo na to czekał, my zresztą 

także. Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się 

okazją do wzmocnienia wiary i ożywienia życia 

religijnego - zaznacza abp Wiktor Skworc. 
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Watykan: niebawem Beatyfikacja                                    
Elżbietanek zamordowanych przez Armię Czerwoną 

 

Podczas audiencji Papież upoważnił tę Kongregację do promulgowania 2 dekretów 
dotyczących męczeństwa oraz pięciu – heroiczności cnót. Jeden z dekretów dotyczy 
męczeństwa siostry Paschalis Jahn i 9 towarzyszek – elżbietanek, zamordowanych 
z nienawiści do wiary przez Armię Czerwoną. 

S.M. Paschalis (Maria Magdalena) Jahn, urodziła się 7 kwietnia 1916 r. w Nysie. 
Została ochrzczona w tamtejszym kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela. 30 
marca 1937 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Pierwszą profesję 
zakonną złożyła w 1939 r. Po złożeniu ślubów przebywała na placówkach w 
Kluczborku, Głubczycach i Nysie. 

W marcu 1945 roku przełożeni, w obawie przed działaniami wojennymi, zobowiązali 
siostrę Paschalis do opuszczenia miasta. Udała się ona na teren Czech. 
Przebywała w miejscowościach: Velké Losiny i Sobotin (niem. Zöptau) leżących 
obecnie na terenie archidiecezji ołomuieckiej. 11 maja 1945 r. siostra Paschalis 
brutalnie zaatakowana przez żołnierza sowieckiego, broniąc swej czystości i 
wiary została przez niego zastrzelona. 

Podobny jak s. Paschalis, los spotkał pozostałe z kandydatek na ołtarze: siostrę M. 
Rosarię (Elfrieda) Schilling urodzoną w 1908 r. we Wrocławiu, zamordowaną 23 
lutego 1945 r. w Nowogrodźcu (obecnie diecezja legnicka); siostrę M. Adelę 
Schramm urodzoną w 1885 r. w Łącznej, która zginęła wraz z chorymi, którym 
posługiwała w Godzieszowie (diecezja legnicka) 25 lutego 1945 r.; siostrę M. Sabinę 
Thienel urodzoną w 1909 r.w Rudziczce, zamordowaną w Lubaniu (obecnie 
diecezja legnicka) 1 marca 1945 r.; siostrę M. Sapientię Heymann urodzoną w 1875 
r. w Lubieszu k. Wałcza, zamordowaną 24 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja 
opolska); siostrę M. Melusję Rybka urodzoną w 1905 r. w Pawłowie, zamordowaną 
24 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja opolska); siostrę M. Adelheidis Töpfer 
urodzoną w 1887 r. w Nysie, zamordowaną w dniu 25 marca 1945 r. w Nysie 
(obecnie diecezja opolska); siostrę M. Felicitas Ellmerer urodzoną w 1889 r. w 
Grafing (Niemcy), zamordowaną 25 marca 1945 r. w Nysie (obecnie diecezja 
opolska); siostrę M. Edelburgis Kubitzki ur. 1905 r. w Dąbrówce Dolnej, 
zamordowaną 20 lutego 1945 r. w Żarach (obecnie diecezja zielonogórsko-
gorzowska) oraz siostrę M. Acutinę Goldberg urodzoną w 1882 r. w miejscowości 
Dłużek, powiat Niedzica, zamordowaną w dniu 2 maja 1945 r. w okolicach Krzydliny 
Wielkiej.  https://misyjne.pl/watykan-niebawem-beatyfikacja-elzbietanek-zamordowanych-przez-armie-czerwona/

 

 

https://misyjne.pl/watykan-niebawem-beatyfikacja-elzbietanek-zamordowanych-przez-armie-czerwona/
https://misyjne.pl/watykan-niebawem-beatyfikacja-elzbietanek-zamordowanych-przez-armie-czerwona/


 

(fot. polonika.pl)  13 maja 2021 roku, na cmentarzu 2. Korpusu Polskiego generała 
Władysława Andersa na Monte Cassino doszło do skandalu. Białoruska delegacja 
złożyła wieńce i kwiaty z napisami „Wielka wojna ojczyźniana”, datą 22.06.1941 i 
znakami sierpa i młota.  https://pch24.pl/skandal-na-polskim-cmentarzu-na-monte-cassino-bialoruska-delegacja-zlozyla-wieniec-z-

symbolem-sierpa-i-mlota/ 
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Szokujący wyrok TSUE ws. kłamstwa o „polskich 
obozach” 
Unijny Trybunał uznał, że były więzień Auschwitz Stanisław Zalewski nie może dochodzić 
sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot „polskie obozy” użyty przez niemieckie media. 
„TSUE stanął po stronie kłamców” – ocenia wyrok Lech Obara, pełnomocnik Zalewskiego. Sam 
zainteresowany również nie kryje wzburzenia. „Jesteśmy zszokowani stanowiskiem TSUE, który 
dziś w wyroku w sprawie C-800/19 pozbawił polskich obywateli, pokrzywdzonych przez 
zagranicznych wydawców wypowiedziami typu »polskie obozy«, dobrodziejstwa przepisów 
unijnych pozwalających na dochodzenie roszczeń za naruszenie dóbr osobistych za 
pośrednictwem internetu” – czytamy w oświadczeniu Obary.  
Sam poszkodowany, były więzień Auschwitz, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, przyznaje, że stało się to, czego 
się obawiał. Teraz naprawdę wyrokami polskich sądów będę mógł tapetować ściany w swoim 
mieszkaniu. Albo w siedzibie Związku Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. Albo 
sędziowie TSUE są ignorantami mimo tytułów profesorskich, albo robią to celowo. Zamykają 
Polakom drogę do sądu w sprawach, w których są obrażani. Ja mogłem nie być w Treblince, ale 
nazwanie jej „polskim obozem” mnie jako byłego więźnia obraża. Obozów nie tworzyli kosmici. 
Byli to Niemcy – mówi. Co teraz? „Polskie sądy nie będą chciały rozpoznawać powództw”. Z kolei 
Obara, tłumacząc stronę prawną całej sprawy, zwraca uwagę, że dotychczasowa wykładnia 
unijnych przepisów w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych była odmienna. „Dotychczas sędziowie luksemburscy 
konsekwentnie stali po stronie poszkodowanych, kształtując pogląd, (...) że w przypadku 
pomówienia dokonanego za pomocą internetu, mającego nieograniczony zasięg, osoba 
poszkodowana może pozwać zagraniczny podmiot odpowiedzialny za to pomówienie w państwie, 
w którym znajduje się jego tzw. centrum spraw życiowych.  
Najczęściej jest to miejsce zamieszkania osoby pomówionej lub jej siedziba (w przypadku 
jednostek organizacyjnych)" – wyjaśnia prawnik.  
 
Zobacz także:  Oddać sprawę „polskich obozów” niemieckim sędziom? Polski sąd pyta TSUE 
https://www.tvp.info/54390418/tsue-podjal-decyzje-ws-polskich-obozow-byly-wiezien-auschwitz-wstrzasniety
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ZEA: powstanie Dom Abrahamowy – kompleks 
trzech religii na położonej niedaleko stolicy wyspie Saadiyat, ma powstać 

centrum dialogu międzyreligijnego. W ramach projektu „Dom Abrahamowy” w 
najbliższym sąsiedztwie staną kościół, meczet i synagoga. Podczas przełomowej 
wizyty papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wraz z imamem 
Al-Azharem oraz przedstawicielami innych grup religijnych doszło do podpisania 
wspólnej deklaracji o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie i zgodnego 
współistnienia. Krok ten oceniono jako kamień milowy w światowym dialogu 
międzyreligijnym. https://misyjne.pl/zea-powstanie-dom-abrahamowy-kompleks-trzech-religii/ 
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Synagoga, kościół i meczet pod jednym dachem 
Chrześcijanie, muzułmanie i żydzi mają się modlić pod jednym dachem. House of One już powstaje w centrum Berlina, jednak rodzi się 

pytanie, czy sam pomysł nie jest utopijny, zastanawia się komentator DW Gero Schließ. 
     

Na razie jest drewniany barak i plac budowy. Na jego ogrodzeniu widnieje napis 
„House of One”, a pod nim wyjaśnienie, że chodzi o „dom trzech religii”. Miejsce 
nie wygląda ciekawie, jednak sam pomysł jest wspaniały: synagoga, kościół i 
meczet w jednym. Ksiądz, imam i rabin modlący się obok siebie. I wierni trzech 
religii, którzy będą się tu spotykać. Drewniany model, który widać z ulicy, daje 
wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać House of One. W tym miejscu już teraz 
odbywają się „multi-religijne medytycje”, a pomysłodawcy nadal szukają sponsorów, 
gdyż z potrzebnych 43 mln euro uzbierano dopiero 8,8 mln. Niektórzy darczyńcy 
zostawiają na stronie internetowej House of One swoje przesłanie. Alexander 
Relea-Lindner z Niemiec ma polityczne powody: „Akurat w czasach przesuwania się 
społeczeństw na prawo jest ważne, by instytucje religijne trzymały wspólny front”. 
Sara Berry z USA pisze: „Bardziej niż kiedykolwiek trzy religie pochodzące od 
Abrahama powinny dzielić wspólną przestrzeń. Niech to będzie początek wielu 
takich House of One!” 
Przeciw walkom religijnym 
Religia bywała powodem okrutnych wojen, w których chrześcijanie, muzułmanie i 
żydzi mordowali się nawzajem. Walki na tle religijnym trwają nadal, dochodzą do 
tego akty terroru, by przypomnieć choćby zamach podczas jarmarku świątecznego 
w Berlinie, gdy muzułmannic ciężarówką wjechał w tłum, zabijając 12 osób. W 
rocznicę zamachu pojawił się mocny akcent: multi-religijne upamiętnienie ofiar. 
Biskupi katolicki i ewangelicki, a także imam i rabin, modlili się wspólnie. To jakby 
zapowiedź przyszłego House of One. Czy będziemy obserwować zrastanie się 
czegoś, co i tak jest ze sobą połączone? Czy na berlińskiej ziemi powstanie super-
religia? Pokój, radość, kościół jedności? 

https://www.dw.com/pl/house-of-one-w-berlinie-trzy-religie-buduj%C4%85-wsp%C3%B3ln%C4%85-%C5%9Bwi%C4%85tyni%C4%99/a-17739334


Prezydium fundacji House of One: ksiądz, rabin i imam   https://youtu.be/XmAKiP0yn7g 

Sceptyczne głosy 
Pomysł ma wielu entuzjastów, ale i krytyków. Gdy gazeta "Berliner Zeitung" pisze o 
„iluzji dialogu religii”, to ma trochę racji, bo dwaj z trzech głównych aktorów zajmują 
raczej niszowe pozycje w swoich społecznościach. Chodzi o Kolegium Geigera - 
postępowe seminarium rabinackie z Poczdamu oraz o Forum Dialogu 
Międzykulturowego, za którym stoi atakowany przez prezydenta Erdogana Ruch 
Gülena. Czy to utrudni dialog? Ale gdzie jest napisane, że budowa domu trzech 
religii będzie łatwa? Na razie to utopia, a nie gotowy koncept. Szaleństwo? Być 
może. Jednak daję tej utopii szansę, nawet jeśli wydaje się tak krucha jak drewniany 
barak na placu św. Piotra na wyspie na Szprewie, w sercu Berlina. 
https://www.dw.com/pl/synagoga-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-i-meczet-pod-jednym-dachem/a-42946114  

Rozmowa zamiast sporu: Taki projekt pokazuje, jak ważne 
jest, by ze sobą rozmawiać, by próbować zrozumieć 
drugiego, który inaczej wygląda, pochodzi z innego miejsca, 
czy wierzy w coś innego. By szukać rozmowy właśnie z tymi 
ludźmi, budować więzi i szacunek – mówił Hohberg. – Gdy 
się ze sobą rozmawia, współżycie społeczne wiele na tym 
zyskuje. I dokładnie to robimy – dodał. 
Inicjatorzy projektu już od lat spotykają się przy 
szczególnych okazjach, by się wspólnie modlić, opłakiwać 
kogoś czy okazywać solidarność. Było tak na przykład po 
zamachach na meczety w Nowej Zelandii, na kościoły na 
Sri Lance i synagogi w Pittsburghu i Halle. – Ekstremizm nie 
może zniszczyć wiary i pokoju. Ale może im zaszkodzić. 
Musimy aktywnie temu przeciwdziałać – mówił Osman Örs. 
https://www.dw.com/pl/w-berlinie-powstaje-dom-trzech-religii/a-57688858 
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Sławomir Jagodziński Jakie będą polskie dusze?  

 
Poniedziałek, 7 czerwca 2021 (09:08)  
 
W dzisiejszym rozkrzyczanym świecie „być cichym” to prawie nie istnieć. Kiedyś 
usłyszałem takie zdanie: „Jak cię nie ma na Facebooku, na Twitterze, to jakbyś nie 
żył”. Daliśmy się wciągnąć w tę manipulację świata, że za wszelką cenę trzeba być 
zauważonym, trzeba odróżnić się od innych, czym się tylko da, trzeba robić wokół 
siebie dużo hałasu… Tymczasem taka próżność nie ma nic z cichości serca. A czy 
tak naprawdę chcemy mieć pokorne serce? Wokół słyszymy: „Przecież trzeba 
umieć funkcjonować w tym świecie, nie dać się innym, walczyć o swoje”, „Człowiek 
ma być człowiekowi wilkiem – inaczej się dziś nie da żyć…”. Tymczasem taki 
egoizm nie ma nic z pokory serca.  
 
Dzisiejsze społeczeństwa już nie mogą się obejść bez dyktatury hałasu i wrzasku. A 
tak naprawdę wszystko, co najważniejsze w życiu, dokonuje się w ciszy. „Bez 
zdolności milczenia człowiek nie potrafi usłyszeć swego otoczenia, pokochać go i 
zrozumieć. Miłość rodzi się z milczenia” (ks. kard. Robert Sarah). 11 czerwca br. 
uroczyście ponowimy Akt Poświęcenia Polski Sercu Pana Jezusa. Pragniemy 
przyjść do Niego, aby nas oczyścił, odnowił, umocnił i aby kształtował nasze serca, 
serca Polaków według Serca swego. To bardzo ważne, bo nasze serca są jeszcze, 
albo znów, tak bardzo pogańskie. Polska potrzebuje dziś cichości na wzór 
Jezusowego Serca, aby pokonać kłótliwość polityków, histeryczność mediów, 
wrzask manifestacji, zagubienie artystów i bezmyślność różnych „autorytetów”. 
Najświętsze Serce Jezusa, lekarzu ludzkich dusz, zmiłuj się nad nami.  

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/238380,jakie-beda-polskie-dusze.html

 

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/238380,jakie-beda-polskie-dusze.html
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/238380,jakie-beda-polskie-dusze.html
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Miłość nie polega na bezbronności i nie do bezbronności namawia nas Pan Jezus. 
Tymi słowami chce nam uświadomić, że zło lubi opór i karmi się nim. Zła nie da się 
więc pokonać oporem. Można je tylko powstrzymać, zakreślić nieprzekraczalną dla 
niego granicę, ale nie pokonać. Tylko dobrem można zwyciężyć zło. 

Najpierw przeczytaj dzisiejszą Ewangelię (Mt 5, 38-42) 

Ewangelia (Mt 5, 38-42) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 
 
„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». 
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”. 
 

Miłość nie polega na bezbronności i nie do bezbronności namawia nas 
Pan Jezus. Tymi słowami chce nam uświadomić, że zło lubi opór i karmi 
się nim. Zła nie da się więc pokonać oporem. Można je tylko 
powstrzymać, zakreślić nieprzekraczalną dla niego granicę, ale nie 
pokonać. Tylko dobrem można zwyciężyć zło. Nie da się bowiem pożaru 
ugasić ogniem. Dobro jednak, aby zwyciężyć, musi być mądre i 
jednoznaczne (czyste). Musi opierać się na miłości.                                
https://deon.pl/wiara/zlo-lubi-opor,1401731    

 

[Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP] 

                                  https://youtu.be/mn2opuGkm-w  

 

https://deon.pl/czytania/date,2021-06-14
https://deon.pl/wiara/zlo-lubi-opor,1401731
https://youtu.be/mn2opuGkm-w


Rodzicielstwo to nie aplikacja 
„Inicjatywy takie jak in vitro dla wszystkich dają nam do zrozumienia, że można się 
obejść bez ojca. Kryzys ojcostwa sprawia, że jako ojcowie nie mamy oparcia we 
wzorcach światowych, pogańskich. Nie pozostaje nam nic innego jak wsłuchać się 
w Objawienie Ojca i przyjąć św. Józefa za patrona” – radzi Fabrice Hadjadj, ojciec 
dziewięciorga dzieci. 

 

Autor/źródło: photogenica.pl 

Fabrice Hadjadj to ojciec dziewięciorga dzieci a zarazem filozof, dramaturg i konwertyta, w przeszłości członek 
nieistniejącej już Papieskiej Rady ds. Świeckich. Mówiąc o kryzysie zastrzega on, że upadają dziś przede wszystkim 
problematyczne modele i stereotypy ojcostwa. Niekoniecznie trzeba więc nad tym ubolewać. Szukając wzorców w 
postaci św. Józefa trzeba się jednak uwolnić od zbyt powierzchownych i odrealnionych wyobrażeń na jego temat. 
Doszło bowiem do tego, że rodzina, w której dokonało się Wcielenie, często jest postrzegana jako rodzina najbardziej 
odcieleśniona. 

Hadjadj przypomina, że św. Józef nie jest ojczymem Jezusa. Ojczym przyjmuje jako własne dziecko innego ojca. Tu 
jednak nie ma dwóch ojców. Maryja nazywa Józefa po prostu ojcem, bez żadnych epitetów. Bóg nie chciał by Jego 
Syn narodził się z kobiety bezżennej, lecz począł się w kobiecie już zaręczonej. Św. Józef nie jest ojcem z natury, lecz 
w sposób bardziej radykalny, przez bezpośredni związek ze źródłem wszelkiego ojcostwa – tłumaczy francuski filozof. 
 
Zauważa on, że w świecie biblijnym ojcostwo czy w ogóle rodzina nie jest po prostu sprawnie funkcjonującym 
mechanizmem, lecz przygodą w czasie, która ma swoje wzloty i upadki. Rodzice nie są w pierwszym rzędzie 
wychowawcami, lecz tymi, którzy przekazują życie, ze wszystkim, co ono ze sobą niesie. Podstawową kwestią jest 
więc akceptacja tego, że się żyje. Bo żyć to reagować na wydarzenie. Dla mężczyzny ojcostwo jest pierwszą i 
najsilniejszą przygodą. Niektórzy, aby jej uniknąć, uciekają do syberyjskich lasów. Narodziny są szczęśliwym 
wydarzeniem, przyznaje francuski filozof, a jednak pojawia się istota, która będzie cierpieć i będzie się musiała 
konfrontować z niesprawiedliwością. Moje dziecko jest narażone na zło i nieczystość, a ja się na to zgodziłem i jestem 
odpowiedzialna za tę bezbronność. Jak w tej sytuacji nie przeżywać kryzysu? Ale my żyjemy, a w życiu, tu na ziemi, 
radość i udręka, pełnia i niedostatek, zawsze rosną razem. 

Fabrice Hadjadj, który przed nawróceniem na katolicyzm, wyrósł w rodzinie żydowskiej przypomina, że w tradycji 
biblijnej syn nie jest tym, który podporządkowuje się prawu, lecz wchodzi w żywe Słowo przekazywane mu przez ojca. 
Dziś istnieje niebezpieczeństwo, by postrzegać ojca jako eksperta od wychowania, który nie tyle ma przyjąć swoje 
dziecko, lecz wyprodukować doskonały produkt, który nie będzie popełniał błędów. Tymczasem nawet w raju, gdzie 
Ojciec był doskonały, doszło do upadku. Kiedy z drugiej strony, jak w wypadku Jezusa, doskonały jest syn, nie 
oznacza to, że czasem się nam nie zagubi, przyprawiając swych rodziców o trwogę. To normalne, że dziecko wymyka 
się swym rodzicom. Rodzicielstwo to nie jakaś aplikacja – dodaje Fabbrice Hadjadj, opowiadając na łamach tygodnika 
Famille Chrétienne o swej najnowszej książce „Etre père avec Saint Joseph. Petit guide de l aventurier des temps 
post-modernes – Być ojcem ze św. Józefem. Mały przewodnik dla poszukiwacza przygód w epoce 
postmodernistycznej”.  https://opoka.news/rodzicielstwo-to-nie-aplikacja

 

Posłuchaj: 

https://youtu.be/8sFvK-nL4PI 

https://youtu.be/drOqPCsu_Cs 

https://youtu.be/fVdw-6MKQj4 

 

 

 

https://opoka.news/rodzicielstwo-to-nie-aplikacja
https://opoka.news/rodzicielstwo-to-nie-aplikacja
https://youtu.be/8sFvK-nL4PI
https://youtu.be/drOqPCsu_Cs
https://youtu.be/fVdw-6MKQj4


Zjazd, który promuje pozytywny wizerunek rodzin 
wielodzietnych- https://www.3plus.pl/  
Od 25 do 27 czerwca w Warszawie będzie miał miejsce IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Temat 
zjazdu to: „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. 

 

Autor/źródło: Vitolda Klein, unsplash.com, free 

Już po raz dziewiąty odbędzie się coroczne święto rodzinne: Zjazd Dużych Rodzin. W pierwszy 
weekend wakacji, tj. 25-27 czerwca 2021 r. do Warszawy przyjadą rodzice i dzieci z całego kraju, 
aby wspólnie – choć jeszcze w obostrzeniach epidemiologicznych – inspirować się, wymieniać 
doświadczeniami i pokazywać, że siła rodziny stanowi o przyszłości całego społeczeństwa. 

Tegoroczny IX Plenerowy Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin koncentruje się na trzech 
aspektach, które zawierają się w haśle: „Rodzina: Tradycja. Inwestycja. Przyszłość”. W programie 
nie zabraknie elementów folklorystycznych: rodziny przywiozą ze sobą stroje i rekwizyty ludowe, 
by zaprezentować się podczas wieczoru „Małych Ojczyzn” oraz wieczoru kresowego – wszystko 
zgodnie z obowiązującymi wymogami pandemicznymi, w trosce o zdrowie uczestników Zjazdu. 

Mimo ogromnych pragnień organizatorów, nie mogli oni odpowiedzieć w pełni na zapotrzebowanie 
i zaprosić w tym roku wszystkich chętnych. Ograniczenia związane z pandemią Covid-19 nie 
pozwalają na organizację tego wydarzenia w pełnym wymiarze. 

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus zaproponował uczestnictwo rodzinom, które nie brały 
dotychczas udziału w Zjazdach Dużych Rodzin. „Chcieliśmy, aby jak największe grono rodzin 
doświadczyło atmosfery Zjazdu i poczucia wspólnoty, jakie daje bycie członkiem Związku Dużych 
Rodzin Trzy Plus” - podkreślili. 

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom, najważniejsze sobotnie wydarzenia będą 
transmitowane online wg planu, który znajduje się na stronie 3plus.pl.  Organizatorzy mają 
jednocześnie wielką nadzieję, że w przyszłym roku będą mogli zorganizować duży Zjazd w 
terenie, we współpracy z samorządem lokalnym, a rodziny będą mogły gościć się wzajemnie, bez 
obaw o własne zdrowie i życie. „Wszystkich, którzy nie zostali zaproszeni na Zjazd Dużych Rodzin 
2021, zapraszamy do mediów społecznościowych i na stronę www. Bądźmy razem w sobotę 26 
czerwca, także online” - zachęcają organizatorzy.                                                                              
https://opoka.news/duza-rodzina-w-xxi-wieku-zjazd-ktory-promuje-pozytywny-wizerunek-rodzin-wielodzietnych

 
 

https://www.3plus.pl/
https://www.3plus.pl/pl/aktualnosci/1056,Transmisje-online-w-czasie-Zjazdu-Duzych-Rodzin
https://opoka.news/duza-rodzina-w-xxi-wieku-zjazd-ktory-promuje-pozytywny-wizerunek-rodzin-wielodzietnych
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Co ma być wykonane, wykonaj... 
Bez wahania... 
Publikujemy ciekawy TED o konieczności walki z odkładaniem spraw na potem. W świetle podanych 
argumentów można lepiej zrozumieć aktualność nauczania św. Josemarii: "Wola. — Energia. — Przykład. 
— Co ma być wykonane, wykonaj... Bez wahania... Bez oglądania się na innych...Bez tego ani Cisneros 
nie byłby Cisnerosem , ani Teresa de Ahumada nie byłaby świętą Teresą..., ani Iñigo de Loyola świętym 
Ignacym...Bóg i odwaga! — 'Regnare Christum volumus!' https://youtu.be/arj7oStGLkU     
https://opusdei.org/pl-pl/video/co-ma-byc-wykonane-wykonaj-bez-wahania-bez-ogladan/ 

 
Św. Josemaría, który w czasie wojny domowej wiele cierpiał i żył w odosobnieniu, umacniał swoje duchowe 
dzieci, dając im konkretne wskazówki i rady. W oparciu o nie powstał poniższy tekst w nadziei, że pomoże i 
nam, abyśmy umieli stawać czoło wyzwaniom najbliższych dni. 
1. BĄDŹ OPTYMISTĄ - Pan Bóg dopuszcza tę sytuację w jakimś celu. Dlatego spróbuj znosić ją ze spojrzeniem nadprzyrodzonym, dobrym 
humorem i nadzieją. 
2. ZAPLANUJ DZIEŃ - Napisz sobie rozkład dnia, aby wykorzystywać dobrze czas. Nie zmarnuj dni, które mogą okazać się bardzo wzbogacające. 
3. NIE MARNUJ CZASU - Uwaga na „zabójców czasu” : smartfon, tablet, portale społecznościowe... 
4. NAUCZ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO - Możesz zacząć naukę języka obcego, poznać nowe przepisy kulinarne i zastosować je w praktyce, albo 
wziąć udział w kursie online, o którym myślisz od dawna. 
5. PRAKTYKUJ SWOJE HOBBY - Wykorzystuj czas, żeby praktykować swoje hobby, którym może być: muzyka, czytanie, filmy, pisanie, sport 
(lepiej na świeżym powietrzu) lub cokolwiek innego. 
6. MÓDL SIĘ SPOKOJNIE - Wybierz najlepszy czas na rozmowę z Bogiem. Bóg nigdy nas nie opuszcza, a momenty wewnętrznego wyciszenia i 
fizycznego zatrzymania się mogą być momentami wielkiego wzrostu wewnętrznego, jeśli dobrze je wykorzystamy i powierzymy wszystko Bogu..! 
7. ROZMAWIAJ - Rozmawiaj w duchu optymizmu z pozostającymi z tobą blisko, zadzwoń z troską do dalszych znajomych i krewnych, zwłaszcza 
samotnych. 
8. WSPIERAJ INNYCH - Bądź wsparciem dla tych, którzy odczuwają lęk i znużenie. Dostrzegaj potrzeby innych, słabszych od siebie. 
9. ZACHOWAJ SPOKÓJ - Unikaj negatywnych emocji i sądów, dziękuj za dobro, które Cię otacza. 
10. PROŚ O PRZEBACZENIE - Bycie razem w czasie kwarantanny bywa trudne. Postaraj się, aby drobne tarcia zawsze kończyły się 
przeprosinami. 
Ulotka: format pdf   format jpg  format png 

https://opusdei.org/pl-pl/article/kilka-porad-na-czas-kwarantanny/

 

Homilia - ks. Jan Nowak - Msza dla Rodzin 
https://youtu.be/mFogQ9doRnY 
 
    

https://youtu.be/arj7oStGLkU
https://opusdei.org/pl-pl/video/co-ma-byc-wykonane-wykonaj-bez-wahania-bez-ogladan/
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/Kwarantanna%20-%20Jak%20Nie%20Zwariowac20200314-103650.pdf
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/Kwarantanna%20-%20Jak%20Nie%20Zwariowac20200314-103728.jpg
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/Kwarantanna%20-%20Jak%20Nie%20Zwariowac20200314-103758.png
https://opusdei.org/pl-pl/article/kilka-porad-na-czas-kwarantanny/
https://opusdei.org/pl-pl/article/kilka-porad-na-czas-kwarantanny/
https://youtu.be/mFogQ9doRnY


Której medycyny potrzebujemy? 
 

 

Mamy dwie medycyny                                                                              

– „hipokratesowską” (tradycyjną),                                                                                                                  
i „rockefellerowską” (posthipokratesowską).  

- Jak na razie to możni zdecydowali się wypromować „medycynę 
rockefellerowską” na „medycynę oficjalną”. Warto się przyjrzeć ich 
odmiennościom. https://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/162281,ktorej-medycyny-potrzebujemy

 

Niemiecki lekarz o skutkach ubocznych szczepień - 

12.06.2021 

 

Dr Robert Kleinstäuber, jest anestezjologiem, lekarzem intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, jak również specjalistą 
terapii bólu w Szlezwiku-Holsztynie. 

W filmie-wideo stwierdza, że w szczególności u starszych pacjentów w wyniku szczepień przeciw COVID-19 dochodzi do silnych 
problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach do śmierci: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uY9aGtQBqAM 

  

  

Tymczasem przychodnia chorób wewnętrznych i ogólnych w Nadrenii Północnej-Westfalii tymczasowo przerywa kampanię 
szczepień covid-19 po przeprowadzeniu 600 szczepień z powodu 'niepokojących, a nawet przerażających reakcji' pacjentów.  
https://zygumntbalas.neon24.pl/post/162288,niemiecki-lekarz-o-skutkach-ubocznych-szczepien-12-06-2021

 
 

https://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/162281,ktorej-medycyny-potrzebujemy
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PILNE! Mega protesty w Krakowie ws. segregacji ludzi, 

paszportów, cenzury i NOWEGO ŁADU!? https://youtu.be/Qc2fMQgG23U 

Tak jest. ��✌ Niech żyje wolna Polska. Precz z komuna, segregacja i szczepionkami. 

 

Bardzo madra i celna wypowiedz przedstawicielki Pogotowia z Katowic , gratulacje! Brawo Krakow. 

Pozdrawiam z Niemiec. W Oświęcimiu ludzie też myśleli że idą się myć... jak się skończyło? Myciem w 

gazie... Smutne... Precz ze szczepieniami i segregacją i paszportami! Precz z segregacją i zakłamaniem .  

Wielkie podziękowania dla Wszystkich, którzy bronią wolności. Dziękuję za ten ruch panie Gadowski, 

pozdrawiam. BÓG HONOR OJCZYZNA RODZINA NARÓD POLSKI ROZLICZY WAS ... https://www.youtube.com/watch?v=Qc2fMQgG23U  

Dzięki za iskrę nadziei, będzie wielkie ognisko i powiew wolności. Nic nie jest w stanie zatrzymać prawdy!  

Dziekuje Wam Drodzy Przyjaciele Patrioci. Bog jest po naszej stronie. Rola widzialam na zywo,spisales sie 

na medal.Brawo dla p.Gadowskiego. "Wolność jest tam, gdzie znika strach" Wspaniała walka tej pani z 

Rybnika. Kiedyś zbóje wymyśli łoża Madejowe, teraz mamy Kowidowe. -Zbóje też idą z postępem nauki! 

Brawo!!!! Czolem WIelkiej Polsce. Bog Honor Ojczyzna. Wielkie brawa. Największe zagrożenie dla 

Polaków to LEKARZE !!! a najgorsi z nich to ci "dobrzy" którzy pochowali głowy we własnych dupach i 

udają że wszystko jest ok !!!Jeszcze Polska Nie Zginęła trzymajmy się razem 

 

 https://youtu.be/KUnKiLythts   https://pch24.pl/ 

PRECZ z LOCKDOWNEM! PRECZ z PANDEMIĄ STRACHU! 

Tłumy „spacerowiczów” w obronie życia i wolności! 
 

 

https://pch24.tv/precz-z-lockdownem-precz-z-

pandemia-strachu-tlumy-spacerowiczow-w-obronie-

zycia-i-wolnosci/ 

https://pch24.tv/dr-bawer-mocno-zdaniem-feministek-

powinienem-sie-nie-urodzic/ 

 

https://youtu.be/Qc2fMQgG23U
https://www.youtube.com/create_channel?upsell=comment
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Pod Wawelem wygłoszono Manifest 13 Czerwca w 
obronie życia i wolności! 
 

„Czujemy na sobie odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń i dlatego będziemy walczyć o pełne przywrócenie swobód i 

wolności. Nie zgodzimy się na żadne nieuzasadnione restrykcję i wprowadzanie systemy kontroli obywateli opartego na 

doświadczeniach chińskich”, czytamy w MANIFEŚCIE 13 CZERWCA, który został odczytany w niedzielę pod Wawelem przez 

Witolda Gadowskiego. Manifest 13 CZERWCA stanowił jeden z kluczowych punktów niedzielnej, spontanicznej manifestacji 

w obronie życia i wolności, jaka przeszła przez centrum Krakowa. Udział w niej wzięli m.in. Witold Gadowski oraz Sławomir 

Skiba. Poniżej publikujemy pełną treść dokumentu odczytanego pod Wawelem przez Witolda Gadowskiego: 

  

Jesteśmy polskimi patriotami, kochamy nasz kraj. Jesteśmy też świadomymi swoich praw obywatelami.  

Gromadzi nas umiłowanie wolności, a nie poglądy polityczne. Przychodzimy z różnych miejsc.  

Jako odpowiedzialni Polacy spokojnie znosiliśmy ograniczenia wynikające z pandemii. 

Nadszedł jednak czas, aby rząd przedstawił raport z pierwszego roku działania obostrzeń.  

Żądamy rozliczenia z wydawania publicznych pieniędzy. 

Domagamy się otwartej i wolnej dyskusji pomiędzy specjalistami i autorytetami z dziedziny medycyny, biologii, genetyki i 

epidemiologii. Dopiero wyniki tej nieskrępowanej debaty mogą uprawniać rząd do wydawania decyzji o zamykaniu różnych 

gałęzi gospodarki i ograniczaniu naszej wolności. 

Nie pozwolimy na dowolne prowadzenie ograniczania naszej wolności, które jest motywowane dyskusjami na forum Rady 

Medycznej przy Premierze RP, której posiedzenia nie są nawet dokumentowane.  

Żądamy otwarcia służby zdrowia dla chorych, którzy zostali pozbawieni opieki pod pretekstem pandemii.  

Żądamy publikowania w mediach publicznych prawdziwych wyników badań, a nie propagandowych przekazów. 

Mamy dość panoszenia się samozwańczych autorytetów, ludzi którzy sugerują absurdalne gwałcenie naszej obywatelskiej 

wolności. Mamy dość prześladowania niezależnych lekarzy i naukowców tylko dlatego, że mają odmienne zdanie niż rządowe 

„autorytety”. 

Nie godzimy się na segregację medyczną, paszporty covidowe i wszelkie inne decyzje, które są niezgodne z Konstytucją RP.  

Żądamy, aby rząd RP dbał o nasze interesy, zlecał i finansował polskie badania nad preparatami służącymi do walki z pandemią 

i rzetelnie publikował ich wyniki. 

Od premiera i rządu żądamy niezależnej od WHO i światowych korporacji polityki służącej interesom i zdrowiu obywateli 

Polski. 

Czujemy na sobie odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń i dlatego będziemy walczyć o pełne przywrócenie swobód i 

wolności. Nie zgodzimy się na żadne nieuzasadnione restrykcję i wprowadzanie systemy kontroli obywateli opartego na 

doświadczeniach chińskich. 

Kochamy Polskę i dlatego – świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności – przystępujemy do działania. 

Niech nas prowadzi Bóg Wszechmogący, któremu nasza Ojczyzna wierna jest od tysiąca lat!

 
 

https://pch24.pl/polscy-patrioci-przemowili/


11 cze 2021   https://youtu.be/efdoS90PRSI 

 11 cze 2021  https://youtu.be/6o0lqppW-sE 

 https://youtu.be/Iustd-0jrUw 

 

 

 

 

 

10 czerwca 2021 roku odbyła się inauguracyjna konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia 
Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Ci odważni i wyklęci przez mainstreamowe media ludzie połączyli siły 
w walce z patologiami i absurdami, jakie są nam serwowane w ramach covidowej pandemii, obronie życia i 
zdrowia osób, które mierząc się z tymi absurdami często nie dostają odpowiedniej opieki ze strony służby 
zdrowia, którą to paraliżują postanowienia rządzących w Polsce. 

W jego skład wchodzą najodważniejsi przedstawiciele środowiska medycznego i naukowego. Dlaczego najodważniejsi? Ponieważ odważyli się 
przeciwstawić publicznie rządowo-medialnej narracji dotyczącej poziomu zagrożenia i sposobów walki z zagrożeniem spowodowanym wirusem 
SARS-CoV-2. PSNLiN zostało powołane w związku z aktualną sytuacją zdrowotną  i podejmowanymi decyzjami, które budzą nasze wątpliwości i 
coraz większy niepokój. Ponadto mamy do czynienia z upadkiem służby zdrowia nie tylko w sferze organizacyjnej ale także zaufania Polaków do 
służby zdrowia. Na konferencji inauguracyjnej przedstawiciele zaznaczyli, że zamierzają priorytetowo potraktować ochronę dzieci polskich przed 
próbą przeprowadzenia masowego wyszczepienia, które nie ma żadnych medycznych podstaw, a ze względu na nieznane długoterminowe skutki 
działania preparatów, które mają w tym celu posłużyć, również niebezpieczne o czym alarmują m. in. biolodzy molekularni na świecie.  Media 
wiedziały o pandemii szybciej niż środowisko medyczne (?!!) i rozsiewały tragiczne wizje, trumatyzując społeczeństwo lękiem. Wprowadzono 
zarządzenia w wyniku czego pacjent nie otrzymuje w porę pomocy medycznej. To spowodowało, że mamy 130.000 zgonów nadmiarowych!!! czyli 
wynikłych z sytuacji a nie infekcji Covid-19.Takiej wysokiej śmiertelności nie było od końca II Wojny Światowej. Jest to wielowymiarowa katastrofa 
zdrowotna, gospodarcza, edukacyjna, psychiczna i moralna. dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska, PSNLiN. Członkowie PSNLiN również 
zwracają uwagę na patologie systemowe w służbie zdrowia. Wskazują na pewne totalitarne zapędy systemu w stosunku do lekarzy, którzy chcąc 
wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafią nie zgadzają się z rozwiązaniami proponowanymi przez osoby mające dbać o zdrowie i życie 
obywateli. Dziś jesteśmy obrażeni np. w kilkakrotnych wypowiedziach ministra zdrowia na forum publicznym, przez prezesa NIL na forum Komisji 
Zdrowia. Sytuacja kuriozalna: profesorowie i lekarze wzywani do NIL na przesłuchania. Takiej sytuacji nigdy w historii Izb nie było, aby za zdobytą 
wiedzę w ciągu wielu lat pracy klinicznej, naukowej tłumaczyć się przed lekarzem – sędzią NIL. prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, 
PKNLiN 
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Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych 
Lekarzy i Naukowców (VIDEO)  

Dziękuje za słowa prawdy i odwagę lekarzy, oraz ich 
moralność . Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję państwu za 
odwagę . Jestem pod wrażeniem wszystkich wystąpień 

 

 

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych 
Lekarzy i Naukowców 
Wielki szacunek, wielka wdzięczność za Waszą pracę. Dziękuję. 

Konferencja powinna być transmitowana w mediach publicznych. 

Wszyscy mamy prawo do kształtowania swoich poglądów i 

uzupełniania wiedzy słuchając właśnie takich lekarzy. Pozdrawiam 

wszystkich lekarzy i dziękuję za odwagę. 

PILNE! Dr Hałat/Piotrowski/Pawlicki/Socha! "Pandemia 
Cenzury" czyli upadek mediów ws. KORONA KRYZYSU 
                                                                                                                                                           

NA ŚWIATOWA SKALE TRWA UŚMIERCANIE LUDZI.                                                      

Bardzo ciekawy materiał 

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych 

Lekarzy i Naukowców                                         

https://sablane.pl/artykuly/polskie-stowarzyszenie-niezaleznych-lekarzy-i-naukowcow/ 
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W KRYNICY SZCZEPIĄ I CERTYFIKUJĄ LUDZI!? 
ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM 

 

Wczoraj - 13.06.2021 i dziś kuracjusze, turyści i tubylcy są szczepieni i dostają CERTYFIKATY dla hoteli i na dyskoteki 

i dla podróży zagranicznych? Społeczeństwo zostaje teraz PODZILONE na równych i równiejszych!? 

https://prezydent.neon24.pl/post/162304,w-krynicy-szczepia-i-certyfikuja-ludzi-wojna-biologiczna

 
POLSKA   10.06.2021 17:2667 komentarzy 

  Tylko jedność Polaków pozwoli nam przetrwać! 
ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM 

Ale tak naprawdę w obecnej sytuacji liczy się jedność Polaków i tych, którzy 
czują się Polakami.  Nasz kraj znalazł się dzisiaj w bardzo niewesołej sytuacji 
geopolitycznej. https://krzysztofjaw.neon24.pl/post/162265,tylko-jednosc-polakow-pozwoli-nam-przetrwac 

 

Tyle nas było 
ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM 

 

12.06.2021 r. V Międzynarodowy Protest Przeciwko Przymusowi Szczepień przeszedł ulicami 

Warszawy. https://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/162310,tyle-nas-bylo
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COVID-19. Zaszczepieni i ozdrowieńcy nie powinni 
od razu się opalać. Zagrożenie jest duże 
Włoscy eksperci ostrzegają, że ozdrowieńcy oraz zaszczepieni przeciwko COVID-
19 powinni bardzo uważać w upalne dni i nie przesadzać z kąpielami słonecznymi. 
Ich zdaniem skóra takich osób jest bardziej narażona na promieniowanie. 23 

8 

 

COVID-19. Ozdrowieńcy i zaszczepieni nie powinni przesadnie się opalaćŹródło: Getty Images, Fot: Lee Hulsman 

We Włoszech medyczni eksperci prowadzą kampanię edukacyjną na temat 
zagrożenia rakiem skóry. Rozszerzyli jednak swoje działania również na kwestie 
związane z pandemią koronawirusa. Dermatolodzy wyjaśniają, że stan skóry 
wynikający z zakażenia koronawirusem lub zaszczepienia wymaga tego, by 
możliwie najbardziej ją chronić. "Osoby po infekcji i po szczepionce powinny 
odczekać kilka tygodni zanim zaczną się opalać i muszą robić to stopniowo stosując 
oczywiście kremy ochronne" - podkreślają lekarze cytowani przez "Il Messagero". 

COVID-19. Ochrona skóry ozdrowieńców i zaszczepionych 

Specjaliści zaznaczają, że samo zakażenie koronawirusem również może objawiać 
się dolegliwościami skórnymi. Jak zauważył dermatolog Luca Fania, choroba 
skutkuje często pojawieniem się pokrzywki, wysypki przypominającej odrę lub ospę 
czy stanu podobnego do odmrożenia. 

- Również po zaszczepieniu mogą wystąpić różne stany chorobowe skóry - dodał 
doktor Fania. Dlatego - według niego - tegoroczne lato powinno być upłynąć pod 
znakiem szczególnej ochrony przed promieniami słonecznymi.                                          

https://wiadomosci.wp.pl/covid-19-zaszczepieni-i-ozdrowiency-nie-powinni-od-razu-sie-opalac-zagrozenie-jest-duze-

6650180648496000a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=WPWiadomosci-push
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Delta atakuje. Indyjski wariant Covid-19 sprawi, że 
Brytyjczycy będą musieli jeszcze żyć z ograniczeniami 
15 czerwca 2021, 8:08  https://polskatimes.pl/delta-atakuje-indyjski-wariant-covid19-sprawi-ze-brytyjczycy-beda-musieli-jeszcze-zyc-z-ograniczeniami/ar/c1-
15662858?utm_campaign=CampaignName&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo

 

 

 
AP/Associated Press/East News 

Po wariancie brytyjskim, przyszła Delta, wariant indyjski koronawirusa. I to przez 
niego Brytyjczycy będą nadal musieli żyć z wieloma ograniczeniami 

 

– Wydaje się, że ten wariant (Delta-red.), działa nieco inaczej. Ludzie mogą myśleć, 
że mają jakieś sezonowe przeziębienie, a mimo to chodzą na imprezy i mogą 
rozprzestrzeniać wirusa na inne osoby.                                                                            
Uważamy, że to rodzi wiele problemów. Przesłanie jest takie, że jeśli jesteś młody i tak będziesz mieć 
łagodniejsze objawy choroby. Może to po prostu przypominać przeziębienie lub zabawne uczucie 
wyłączenia, ale zostań w domu i zrób test – mówi naukowiec. 
Podobne badanie, prowadzone przez Imperial College London React, obejmujące ponad milion osób w 
Anglii. Kiedy dominował wariant Alfa lub brytyjski wykazało szeroki zakres dodatkowych objawów 
związanych z COVID-19. Dreszcze, utrata apetytu, bóle głowy i mięśni były łącznie najsilniej związane z 
zakażeniem, obok klasycznych objawów. Rząd za najważniejsze objawy Covid-19 uważa: nowy ciągły 
kaszel, wysoka temperatura, utrata lub zmiana zapachu lub smaku. 

 
– Istnieje kilka innych objawów związanych z Covid-19 – mówi Spector i dodaje, że mogą mieć one inną 
przyczynę i nie są same w sobie powodem do wykonania testu na obecność koronawirusa. – Jeśli 
martwisz się swoimi objawami, zasięgnij porady lekarskiej – podsumowuje. 
Wariant Delta koronawirusa rozprzestrzenił się lotem błyskawicy w Wielkiej Brytanii w ciągu kilku tygodni. 
Jego mocną stroną jest to, że znacznie łatwiej się rozprzestrzenia i jest w stanie w pewnym stopniu uniknąć 
działania szczepionki. 
Ponieważ miliony osób poniżej 30. roku życia wciąż nie są zaszczepione, a ograniczenia zostały 
złagodzone, wariant ten ma idealne warunki do rozprzestrzeniania się. Przypadki zakażeń są najwyższe – i 
najszybciej rosną – wśród osób w wieku 20 lat. 
Dane brytyjskiej służby zdrowia pokazują, że zakażenia podwoiły się w tej grupie wiekowej, z 54 do 121 
przypadków na 100 tys. osób. Zakażenia wzrosły również z 47 do 72 na 100 tys. osób w wieku 30 lat. 

 Czwarta fala pandemii z wariantem delta? To prawie pewne. Co wiemy o tej mutacji? 

Prof. Spector dodaje, że dochodzi do zakażeń wśród nieszczepionych i częściowo 
zaszczepionych. – Ze względu na sposób, w jaki szczepionki zostały wprowadzone 
na rynek, ma to duży wpływ na młodsze pokolenia. Informacja pojawia się w czasie, 
gdy Brytyjczycy oczekują, że premier ogłosi opóźnienie w odblokowaniu kraju 21.VI  
Minister Ed Argar powiedział, że nadzieja polega na wykorzystaniu miesięcznego 
okienka, aby zdobyć 10 milionów dawek szczepionek, które poda zaszczepionym 
tylko jedną dawką. Przyznał on jednak, że premier Johnson może zostać zmuszony 
do odłożenia końca blokady nawet do sierpnia. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic 
Raab ostrzegł, że nie może dać gwarancji, że ograniczenia zostaną zniesione 19.VII

 
 

Dopadł cię niespodziewanie ból głowy i katar? Uważaj, to może być objaw Delty, czyli 
indyjskiego wariantu koronawirusa. Do najczęstszych objawów tego szczepu wirusa 
naukowcy dorzucają jeszcze ból gardła. Profesor Tim Spector, który prowadzi badanie pod kątem 
objawów nowego wirusa tłumaczy, że dla młodych ludzi zakażonych Deltą może się to wydawać 
zwykłym przeziębieniem. – Każdy, kto myśli, że został zakażony koronawirusem, powinien 
wykonać test – dodaje Spector. Według brytyjskiej służby zdrowia klasyczne objawy COVID-19, 
na które ludzie powinni zwracać uwagę to: kaszel, gorączka, utrata zapachu lub smaku. Jednak 
prof. Spector twierdzi, że obecnie są one mniej powszechne, opierając się na danych 
gromadzonych od początku pandemii. Zmiana objawów wydaje się być powiązana ze wzrostem 
wariantu Delta, który po raz pierwszy został wykryty w Indiach i stanowi dziś 90 proc. 
przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii. – Gorączka pozostaje dość powszechna, ale utrata 
węchu nie pojawia się już wśród 10 najczęstszych objawów – wyjaśnia prof. Spector.                            
Indyjski wariant koronawirusa jest w Polsce. Zachorowania głównie wśród obcokrajowców 

https://polskatimes.pl/delta-atakuje-indyjski-wariant-covid19-sprawi-ze-brytyjczycy-beda-musieli-jeszcze-zyc-z-ograniczeniami/ar/c1-15662858?utm_campaign=CampaignName&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo
https://polskatimes.pl/delta-atakuje-indyjski-wariant-covid19-sprawi-ze-brytyjczycy-beda-musieli-jeszcze-zyc-z-ograniczeniami/ar/c1-15662858?utm_campaign=CampaignName&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo
https://polskatimes.pl/delta-atakuje-indyjski-wariant-covid19-sprawi-ze-brytyjczycy-beda-musieli-jeszcze-zyc-z-ograniczeniami/ar/c1-15662858?utm_campaign=CampaignName&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo
https://polskatimes.pl/czwarta-fala-pandemii-koronawirusa-z-wariantem-delta-doc-radoslaw-charkiewicz-mowi-ze-to-prawie-pewne/ar/c14-15654050
https://polskatimes.pl/indyjski-wariant-koronawirusa-jest-w-polsce-zachorowania-na-mutacje-indyjska-sa-glownie-wsrod-obcokrajowcow/ar/c1-15652434


Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje 
chorych na Covid-19. Te osoby są narażone 
najbardziej! Jakie objawy powoduje "supergrzyb"? 
https://polskatimes.pl/nadciaga-supergrzyb-i-czarny-grzyb-atakuje-chorych-na-covid19-te-osoby-sa-narazone-najbardziej-jakie-objawy-powoduje-
supergrzyb/ar/c14-15670118?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName 

 
Fot. Archiwum Polska Press 

 
O grzybicach atakujących chorych na COVID-19 i ozdrowieńców słyszymy od kilku tygodni. W połowie 
maja z Indii zaczęły napływać informacje o mukormykozie, potocznie zwanej "czarnym grzybem", 
atakującej chorych na COVID-19. Później przypadki mukormykozy zgłoszono również w Pakistanie, Rosji, 
Bangladeszu, Iraku. Jak to się zaczęło? 
W połowie maja indyjscy lekarze zauważyli, że coraz więcej pacjentów zgłasza się z problemami, jakich 
jeszcze podczas pandemii nie widzieli. 

 ludzie nie tylko mieli duszności i gorączkę, 
 skarżyli się też na ból głowy, 
 ból w klatce piersiowej, 
 ucisk za kośćmi policzkowymi i wokół oczu. 

"Czarny grzyb" może zaatakować zatoki, kości twarzy, mózg. Pacjenci mogą kaszleć krwią. W niektórych 
przypadkach powstrzymanie infekcji wymaga usunięcia oczu czy kości szczęk. 
 
Niebezpieczny jest też tzw. "żółty grzyb", który na ogół nie występuje u ludzi, ale u jaszczurek. Patogen 
wcześnie wykryty jest uleczalny, choć mało charakterystyczne objawy utrudniają diagnozę. W przypadku 
braku leczenia, może dojść do niewydolności wielonarządowej. Niestety na "żółtym grzybie" lista się 
nie kończy. Naukowcy z Brazylii ostrzegają przed odpornym na leki "supergrzybem" powodującym 
"tysiące dziwnych infekcji na całym świecie". 
 
Wiadomo, że drożdżak ten może wywoływać inwazyjne kandydozy, w których zakażony jest krwioobieg, 
centralny układ nerwowy oraz narządy wewnętrzne. 
Patogen ten już wcześniej obserwowano w placówkach opieki zdrowotnej, szczególnie na OIOM-ach. C. 
auris po raz pierwszy opisano w 2009 r. - po odkryciu go w kanale słuchowym 70-letniej kobiety w Tokio. W 
ciągu ostatniej dekady tajemnicze drożdżaki zostały zgłoszone u pacjentów z kilkudziesięciu krajów świata, 
infekując ponad 4,7 tys. osób. 
Co gorsza, obecna sytuacja pandemiczna stworzyła wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju tego 
patogenu. "Wygląda na to, że niektóre szpitale pełne pacjentów z COVID-19 mających osłabiony układ 
odpornościowy, zapewniły podatny grunt dla zakorzenienia się »supergrzyba«" - zaznacza iflscience.com. 
Jak informuje "Journal of Fungi" (akademickie czasopismo poświęcone mykologii), pracujący pod 
kierunkiem prof. Arnaldo Colombo naukowcy z São Paulo, udokumentowali niedawno wzrost przypadków 
C. auris w brazylijskim mieście Salvador. Pierwsze dwa przypadki wykryto u hospitalizowanych pacjentów z 
COVID-19 około grudnia 2020 r. Od tego czasu "zaskakująco duża liczba hospitalizowanych pacjentów 
została zarażona tymi rzadkimi grzybami". 
Dlaczego Candida auris to "supergrzyb"? 
Candida auris określany jest często jako "supergrzyb". I ma to swoją przyczynę - infekcja wywołana tym 
drożdżakiem jest bardzo trudna w leczeniu. Okazało się bowiem, że wielu przypadkach grzyb Candida 
auris jest odporny na wszystkie trzy główne klasy leków przeciwgrzybiczych. 
W związku z tym faktem amerykańska agencja rządowa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
określiła Candida auris jako "poważne globalne zagrożenie dla zdrowia".

 

"Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. 

Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża 

nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że 

"w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny 

problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach 

odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej 

"czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub 

ozdrowieńców 

https://polskatimes.pl/nadciaga-supergrzyb-i-czarny-grzyb-atakuje-chorych-na-covid19-te-osoby-sa-narazone-najbardziej-jakie-objawy-powoduje-supergrzyb/ar/c14-15670118?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://polskatimes.pl/nadciaga-supergrzyb-i-czarny-grzyb-atakuje-chorych-na-covid19-te-osoby-sa-narazone-najbardziej-jakie-objawy-powoduje-supergrzyb/ar/c14-15670118?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName


 

WIADOMOŚCI 

Kto odpowiada za dezinformację dot. COVID-19? 
PODOBA CI SIĘ TO CO ROBIMY? WESPRZYJ PROJEKT MAGNA POLONIA! 
13 czerwca 2021  

 

Przez pięć dni badali wpisy na Facebooku na temat skuteczności maseczek w 
zatrzymaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. Efekty? Za zdecydowaną większość 
wpisów podważających skuteczność zasłaniania twarzy stoją… boty. A generowane 
przez nie wpisy rozprzestrzeniają się w zastraszającym tempie. 
Zespół pod kierunkiem dra Johna W. Ayersa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San 
Diego oraz prof. Davida A. Broniatowskiego z George Washington Institute of Data, 
Democracy and Politics przeanalizował dane pochodzące z 563 grup na 
Facebooku, dotyczące wyników badań opublikowanych przed duńskich naukowców 
– DANMASK-19. Pod lupę wzięto okres od 18 do 22 listopada 2020 roku. Naukowcy 
przeanalizowali ponad 300 tysięcy postów w temacie konieczności zakrywania ust i 
nosa maseczką. Okazało się, że na facebookowych grupach, na które boty miały 
największy wpływ, linki generowane przez automatyczne oprogramowanie pojawiały 
się średnio w ciągu 4,28 sekundy. Co najmniej połowa identycznych treści w czasie 
krótszym niż 10 sekund od publikacji. Okazało się, że blisko 20 proc. 
udostępnionych postów zaprzeczało wynikom badań, podnosząc wątpliwość 
skuteczności maseczek. Do tego większość z nich powoływała się na… 
nieistniejących naukowców, którzy zaprzeczali wynikom duńskich badań.  
https://www.magnapolonia.org/kto-odpowiada-za-dezinformacje-dot-covid-19/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małopolska się nie szczepi. W tych powiatach ponad 70% osób nie 

przyjęło ani jednej dawki - https://glos24.pl/w-tych-malopolskich-powiatach-nie-

zaszczepilo-sie-ponad-70-mieszkancow                                                                                                                               

TAGI: SZCZEPIONKA   https://greatreject.org/tag/vaccine/ 
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MICHAŁ JÓŹWIAK: KŁAMSTWO JEST NAJWIĘKSZĄ 
ZBRODNIĄ PRZECIW WOLNOŚCI  
 

 
FOT. UNSPLASH.COM  MICHAŁ JÓŹWIAK  2021-06-16    Wydrukuj ten tekst 
 

Kłamstwo ma przewagę nad prawdą. Przynajmniej liczebną. Kłamstw na dany temat może być niezliczona 
ilość, a prawda jest tylko jedna. Na dodatek w medialnej sieci – jaką jest Internet – ma ograniczone 
możliwości, żeby się przebić. Mówi się, że kłamstwo zdąży obiec cały świat, zanim prawda zdąży włożyć 
buty. Ale nawet jeśli kłamstwo ma przewagę nad prawdą, to jednak nikt nie powie, że ma ono większą 
wartość. Kłamstwo nie wygrywa z prawdą w otwartej, uczciwej konfrontacji. Kłamstwo zawsze polega na 
tym, że udaje prawdę, a tym samym potwierdza jej znaczenie w naszym myśleniu.  

>>> Ks. Artur Stopka: pokusa zawłaszczania autorytetu  
 

Kłamstwo polityczne:                                                                                                           
„Kłamliwy polityk nie dokonuje żadnego przewrotu w świecie wartości, nie detronizuje prawdy, by na jej 
miejscu umieścić nieprawdę, lecz przeciwnie – stara się potwierdzić swe przywiązanie do prawdy.                             
Robi to wiedziony nie tylko interesem władzy, ale również intencją w samym kłamstwie zawartą.                              
Do istoty kłamstwa należy bowiem to, że nie odrzuca ono wartości prawdy, lecz ją udaje. Kto kłamie, ten 
głosi nieprawdę, jakby była prawdą. Daje on tym samym wyraz swemu uznaniu dla prawdy jako wartości 
rzetelnej i zobowiązującej” – pisze ks. Józef Tischner w eseju „Kłamstwo polityczne”.  
 

 https://tischner.pl/klamstwo-polityczne-pauzie/ 

KS. JÓZEF TISCHNER, FOT. YOUTUBE 
 

Co katechizm mówi o kłamstwie?  
Kłamstwo, oprócz tego, że udając prawdę wprowadza w błąd, niszczy też coś, co w życiu społecznym 
jest kluczowe – czyli zaufanie. Zwraca na to uwagę między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego:  
„Kłamstwo ze swej natury jest godne potępienia. Jest profanacją słowa, które ma za zadanie komunikować 
innym poznaną prawdę. Dobrowolny zamiar wprowadzenia bliźniego w błąd przez wypowiedzi sprzeczne z 
prawdą narusza sprawiedliwość i miłość (…). Kłamstwo jest wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. 
Narusza jego zdolność poznawania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji (…). Kłamstwo 
jest zgubne dla każdej społeczności; podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji 
społecznych” (KKK,2485-2486 ).  
Udawadnianie tego, że kłamstwo jest szkodliwe wydaje się zadaniem daremnym. To jak tłumaczenie tego, 
że woda jest mokra. Pewnie nie uda się słowami przekonać kłamcy, żeby nie wprowadzał w błąd. Ale z 
pewnością warto, żebyśmy patrzyli na rzeczywistość krytycznie i wiedzieli, gdzie i jakie pułapki na nas 
czyhają. Bo dzisiaj, w świecie mediów społecznościowych, największym zagrożeniem dla naszej wolności 
jest właśnie kłamstwo. https://misyjne.pl/michal-jozwiak-klamstwo-jest-najwieksza-zbrodnia-przeciw-wolnosci/

 

https://misyjne.pl/author/m_jozwiak/
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Prawo.pl: odszkodowania za odczyny 
poszczepienne coraz bliżej 
Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad ostateczną wersją projektu tzw. ustawy o funduszu kompensacyjnym. Przewidziano w niej, że osoby, u których 
wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne, nie zapłacą podatku od otrzymanych odszkodowań - donosi portal Prawo.pl. 

 

Autor/źródło: Unsplash.com / Hakan Nural 

 

Do tej pory zgłoszono 10803 niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) po podaniu szczepionek przeciw 
COVID-19. Zdecydowana większość z nich - aż 9105 - było łagodnych. W przypadku 1698 ciężkich odczynów można 
się ubiegać o odszkodowanie. 

Wypowiadając się dla serwisu Prawo.pl, Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta podkreślił, że już teraz, 
jeszcze przed uchwaleniem ustawy, do jego biura wpływają zapytania o możliwość uzyskania rekompensaty, a 
nawet... wnioski o jej przyznanie. „Wskazuje to na duże zainteresowanie i oczekiwania społeczne związane z 
utworzeniem funduszu” - stwierdził Chmielowiec na łamach portalu. 

Według serwisu w ustawie nie zostanie wprowadzona rekompensata za śmierć na skutek szczepienia. Z danych o 
NOP wynika, że już ponad 100 osób zmarło niedługo po podaniu szczepionki przeciwko Covid-19. 

Jednak, jak podaje Prawo.pl, Ministerstwo Zdrowa uważa, że odszkodowanie za zgon można będzie uzyskać w 
wyniku postępowania sądowego. W grę wchodzi ustalenie, czy śmierć była rzeczywiście rezultatem podania 
szczepionki. 

Dla pozostałych osób świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, uzależnionej od 
długości hospitalizacji. Za wstrząs anafilaktyczny i pobyt na SOR będzie przysługiwać 3 tys. zł, za pobyt w szpitalu do 
14 dni - 10 tys. zł, a za przekraczający 120 dni - 100 tys. zł. 

Prawo.pl podaje, że rząd ma przyjąć projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym jeszcze przed wakacjami. 
Nanoszone są ostatnie poprawki, efekt zakończonych konsultacji publicznych. Uwagi do projektu zgłosiło 18 
podmiotów. 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zaproponował dodanie zapisu, o zwolnieniu środków 
wypłaconych w ramach świadczenia kompensacyjnego z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych, a MZ 
zgodziło się z tymi argumentami. Świadczenie będzie zwolnione z podatku. 

 
Więcej: https://www.prawo.pl/zdrowie/fundusz-kompensacyjny-po-konsultacjach-publicznych,508851.html 

https://opoka.news/prawo-pl-odszkodowania-za-odczyny-poszczepienne-coraz-blizej
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Chorzy leżą we własnych odchodach. Co się dzieje w 

szpitalach zamkniętych przed rodzinami? 
Martyna Śmigiel 

 

Pacjent w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne). (Fot. Shutterstock) 

Odleżyny, zapalenie dróg moczowych, bo pampers na czas niezmieniony, 
odwodnienie, bo nie miał kto podać szklanki wody. Tabletki na uspokojenie, żeby był 
święty spokój. Co się dzieje w szpitalach zamkniętych przed rodzinami chorych? 
 

– Wcześniej robiły to rodziny                                                                                                                                                            

– przyznaje pielęgniarka, która chce pozostać anonimowa.                                                        

Wspomina, jak na oddziałach szpitalnych przy łóżkach starszych, 

niepełnosprawnych pacjentów przed pandemią czuwały córki, synowie, ich żony czy 

wnuki. Przewijali, myli, dokarmiali, poili. Wykonywali sporą część pracy 

pielęgnacyjnej przy chorych, na którą personelowi pielęgniarskiemu często brakuje 

czasu. 

– Od wybuchu pandemii i wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach z 

przerażeniem obserwujemy, jak odbija się to na niektórych pacjentach,... 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27180899,o-tych-skutkach-

pandemii-sie-nie-mowi-odlezyny-odwodnienia.html
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„Ale kto się nią tam zajmie, JAK NIE BĘDZIE MNIE OBOK?”  
               Jak bardzo jest źle, skoro te słowa wypowiada lekarz… 
„Żona ma COVID. Modlę się, żeby nie musiała iść do szpitala. Oddziały 
covidowe to umieralnie. (…) Ciągle myślę, co zrobić, jak się pogorszy 
oddechowo. Zostawiać ją w domu? Słać do szpitala?” 
 
„Ale kto się nią tam zajmie, JAK NIE BĘDZIE MNIE OBOK? Czy przepracowany 
lekarz albo pielęgniarka zauważy, że tlen w butli się kończy? Skoro ja się boję, 
co muszą przeżywać inni ludzie, którzy nie są lekarzami?  lekarz rezydent 
anestezjologii w relacji red. Pawła Reszki  
– tylko czy wcześniej było lepiej?  Tak było zawsze, z tą różnicą dzisiaj, że gdy 
zachorujesz – teraz na pewno BĘDZIESZ SAM bo nikt nie dopuści do ciebie 
rodziny… Wsiąkniesz w system i albo jesteś na tyle silny, że przeżyjesz, albo 
wyjedziesz w worku bez możliwości identyfikacji przez rodzinę.  
Polska ochrona zdrowia…  Dopóki możesz się poruszać, rozmawiać, dzwonić – 
jeszcze masz szansę. Ale gdy stracisz siły – pozostaniesz na łasce systemowych 
braków, na szpitalnym żarciu, kompocie ze szpitalnej kuchni i chwili czasu pomiędzy 
kolejnymi umierającymi na sąsiednich łóżkach. Bez wsparcia najbliższych. 
Zostaniesz SAM. 
“Leży obecnie ze mną w sali również starszy mężczyzna, nie może się ruszać. Personel postawił jedzenie na parapecie, a ten mężczyzna nawet z 
łóżka nie może się podnieść. Nikt go nie nakarmił. Najprawdopodobniej umrze z braku opieki – opowiada mężczyzna.” 

Ludzie wiedząc o tym – w momencie gdy zamknięto szpitale przed rodzinami i bliskimi – 
przestali chodzić do lekarzy.                                                                                          Jak 

małe dzieci – chorzy zamknęli oczy licząc na to, że nie widząc choroby – jej nie będzie… Ostatnią rzeczą, którą pragnęli byłoby trafienie dzisiaj do 
szpitala, chociaż jeszcze rok temu, płacąc prywatnie za wizyty, wbijali się na oddziały poza kolejką…  Dzisiaj szpital bez rodziny i bliskich „to 
umieralnia”. Statystyki zgonów obnażyły polską prowizorkę z dykty i papieru… “Kobieta, która wyszła z oddziału zakaźnego po tygodniu, dostała 
załamania nerwowego. Leżała z umierającą staruszką na sali. Tam jest po prostu cyrk. Nie ma kto leżącym seniorom nawet wody podać. Pacjenci 
nie są myci, karmieni i pojeni, leżą zaniedbani – poinformowała nas pani Agnieszka.” 

Ale przecież jakoś to wcześniej funkcjonowało? – tak, bo w szpitalach w których brakowało wszystkiego 

rodziny osobiście pilnowały bliskich, dopytywały o ich stan, o wyniki badań o sposób dalszego leczenia i postępowania. Leżących i 
niesamodzielnych rodziny karmiły, poiły, ubierały, goliły i pomagały w utrzymaniu higieny. Teraz kiedy drzwi w szpitalu są zamknięte dla rodzin, a w 
szpitalach brakuje jeszcze bardziej personelu – siłą rzeczy musiało zabraknąć czasu dla wszystkich pacjentów. Umierają więc w samotności i będą 
umierać – będą umierać nawet ci co mieliby szansę by przeżyć bo lata zaniedbań nie da się uzupełnić w miesiąc czy dwa… 
„Moja 93 babcia przebywa od wczoraj od godz. 14 na SOR szpitala na warszawskim Bródnie. Robią jej jakieś badania, a my nic nie wiemy. Nie 
mogliśmy wejść do szpitala, bo COVID, babcia niedosłyszy, nie dowidzi i potrzebuje wsparcia. Z lekarzami i pielęgniarkami nie ma kontaktu”. 
Ale wcześniej też nie można było się doprosić o informację. Przecież lekarze na oddziałach też byli zaganiani i niedostępni… Tak, ale gdy wbiłeś 
się na oddział i odstałeś swoje pod drzwiami gabinetu lekarskiego miałeś szansę na rozmowę. Dzisiaj to tylko teoria. Dzisiaj jeśli nawet z kimś 
porozmawiasz – to nie wiesz czy to co mówi ma odzwierciedlenie w rzeczywistości… i nic z tym nie możesz zrobić. 
„Mój tata lat 87 był w szpitalu na początku maja. Codziennie rozmawiałam telefonicznie z lekarzem prowadzącym. Wszystko było w porządku. Tata 
podobno spokojny i w kontakcie. Wyszedł ze śladami wiązania na nadgarstkach, zainfekowaną raną po wyrwanym wenflonie ( taki był spokojny) i 
zgniłym ciałem w pachwinach…..No i nawet nie wiedział gdzie jesteś takim był kontakcie. Zadzwoniłam do lekarki z pytaniem dlaczego nie mówiła 
mi prawdy, a ona na to: i co by Pani ta prawda pomogła? Tyle w temacie” 
I co by ta prawda Pani pomogła… No właśnie. Kryjmy dalej ten syf, a będziemy dalej patrzeć jak statystyki zgonów lecą na łeb na szyję… 
Udawajmy, że sobie radzimy chociaż tak nie jest. To przez takie podejście sami sobie jesteśmy winni tego co obecnie doświadczamy. My, którzy 
wiedząc co dzieje się za drzwiami szpitali godziliśmy się na taki stan rzeczy. My pacjenci i lekarze, którzy mając wiedzę jak to wygląda od środka 
pozwalaliśmy politykom na  pudrowanie tego trupa i trwaliśmy w tym syfie, bo potrafiliśmy się do niego przystosować czekając na cud. Cud się 
jednak nie zdarzył. Przyszła za to choroba która dotknie każdego, epidemia od której nie ma jak się wymigać, do której nie ma jak się przystosować 
bo zmasakruje najsłabszych spośród nas – bez względu na to czy bogaty czy, biedny, lekarz czy pacjent. Trafisz do szpitala – dzisiaj będziesz 
SAM… Piotr Piotrowski – Pacjent w sieci     - https://www.pacjentwsieci.pl/info-blog-pacjenta/umieraja-i-beda-umierac/   

 Cz. I “Zator płucny – jak doszło do tego, że umarłem…” 

 Cz. II – “Pierwszy błąd” 

 3. “Życie po śmierci / wizyta u Profesora” 

 Instrukcja przetrwania dla pacjenta – ZAWAŁ 

 Jak przeżyć? Na początek SOR… Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 OMIŃ SOR -> CO MOŻE NOCNA POMOC LEKARSKA 
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Nowe prawo obejmie też nadawców telewizyjnych. Stacje, które zdecydują się na emisję treści promujących homoseksualizm lub 
zmianę płci, narażą się na kary pieniężne. Ustawa da też uprawnienia do przerywania programu z takimi treściami przez 
państwowego regulatora. Przerwa będzie mogła trwać maksymalnie godzinę. Z kolei już w zeszłym roku na Węgrzech przyjęto 
przepisy zakazujące wpisywania do dokumentów „zmiany płci”. Według węgierskiego prawa, ma tam być zapisana jedynie płeć 
biologiczna, z jaką dana osoba się urodziła.   https://medianarodowe.com/2021/06/12/wegry-zakaz-promocji-homoseksualizmu-i-zmiany-plci/                     

 

https://www.o2.pl/informacje/boskie-zdjecia-pokazuja-cud-jakim-jest-zycie-6650199811042176a Boskie zdjęcia obiegły Internet. 
"Pokazują cud, jakim jest życie" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

Poznajcie Helenkę  która razem z 

bratem Heniem przyszła na Świat. 

W Klinice  nowy sposób 

cesarskiego cięcia dzieci w 

pęcherzach płodowych 

https://www.instagram.com/p/
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g_embed  

Młody Szkot: 

męskie ubrania  

powyżej pasa 

i damskie poniżej  
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TikTok sarbeeston 

Zaniemówili, gdy zobaczyli syna zaraz po porodzie. 
Lekarze nigdy nie widzieli nic podobnego 
 

Czekali na dziecko od dawna ...  

Dziecko okazało się niezwykłe 
Gdyby zrobić ankietę, prawdopodobnie każdy rodzic 
stwierdziłby, że jego dziecko jest jedyne w swoim rodzaju. 
Trudno się temu dziwić. Pojawienie się na świecie potomka 
jest postrzegane przez mnóstwo osób jako najważniejszych 
dzień życia. 
Derik i Sarah jednak mieli nieco inne powody, by tak 

sądzić. Influencerka, która prowadzi profile na YouTube’ie, 
TikToku oraz Instagramie, poczuła, że zbliża się ten moment. 
Trafiła do szpitala, gdy odeszły jej wody. 
 

Na szczęście poród odbył się bez komplikacji. Na świat przyszedł ich syn. Lekarze 
mogli odetchnąć z ulgą – podobnie jak rodzice nowo narodzonego chłopca. Jednak 

zaraz po tym zdarzeniu świeżo upieczony ojciec zauważył coś niezwykłego. 
Bez względu na to, jak pięknie mówi się o narodzinach, to jednak noworodki wcale 
nie są tak urocze. Przychodzą na świat rumiane lub sine, zabrudzone, niedowidzące 
i łyse. Derik spostrzegł, że jego syn trochę odbiega od tej normy. 
 
Maluch urodził się z bujną czupryną, co nie jest tak często spotykane. Mama 
natychmiast zrobiła mu zdjęcie i opublikowała je w mediach społecznościowych.  
 
Przyznajcie, że chłopiec wygląda dość niebywale. https://goniec.pl/zaniemowili-gdy-zobaczyli-syna-po-porodzie-

lekarze-nigdy-nie-widzieli-nic-podobnego-bc-120621?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=2021-06-12-Zaniemwili-gdy-
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Marsz Mężczyzn przeciwko aborcji. „To dziecko jest 
nieskończenie cenne” 
„Mężczyźni muszą wstać i stanąć w obronie kobiet, starać się chronić je przed zranieniem i oczywiście chronić najsłabszych, nasze dzieci” – powiedział 
ks. Stephen Imbarrato, współorganizator pierwszego Marszu Mężczyzn, który przeszedł ulicami Waszyngtonu. 

 

Autor/źródło: facebook.com/themensmarch 

Jak podaje portal Life Site News, około 300 Amerykanów przeszło przez stolicę USA, aby 
„wezwać do zakończenia usankcjonowanego przez rząd codziennego masowego morderstwa”, 
jak określili aborcję. 

W rozmowie z LSN jeden z organizatorów marszu – katolicki dziennikarz Jim Havens – ostrzegł 
młodych mężczyzn, którzy rozważają zabranie swoich żon lub dziewczyn do kliniki aborcyjnej, aby 
„nie ulegli kłamstwu aborcji”. „Prawda jest taka, że to dziecko już tu jest; to dziecko jest już 
nieskończenie cenne, tak jak ty, jak ta mama” – kontynuował. „Powiedz jej, że będziesz z nią, aby 
ją wspierać, aby wspierać to dziecko i być mężczyzną”. 

Ks. Stephen Imbarrato radził: „Każda aborcja rani kobietę, a mężczyzna bierze udział w każdej 
aborcji, więc myślę, że przemysł aborcyjny i kultura śmierci chcą marginalizować mężczyzn i 
mówić mężczyznom: «To nie twoja sprawa»”. Porównał dzisiejszych ludzi do Adama, który 
obwiniał Ewę za zjedzenie zakazanego owocu w ogrodzie Eden. „Mężczyźni muszą wstać i stanąć 
w obronie kobiet, starać się chronić kobiety przed zranieniem i oczywiście chronić najsłabszych, 
nasze dzieci” – kontynuował. 

Jeff Joaquin, ojciec, który głęboko żałuje, że pozwolił na aborcję swojego dziecka, podkreślił, że 
mężczyźni, którzy podejmą taką decyzję, „nigdy nie będą w stanie uciec” od utraty dziecka. Były 
aborcjonista Anthony Levantino mówił natomiast, że ludzie muszą wiedzieć, że aborcje to 
makabryczne procedury. Ostrzegł młodych mężczyzn, którzy rozważają aborcję dziecka: „To nie 
jest tylko jakiś embrion. To nie jest nawet jakieś dziecko. To jest twój syn lub córka, a jeśli jesteś 
mężczyzną, to bronisz swojego syna lub córkę i wspierasz ich”. 

Marsz, który odbył się w sobotę 12 czerwca, rozpoczął się przed kliniką, w której dokonuje się 
aborcji w późnych miesiącach ciąży. Uczestnicy przeszli ulicami Waszyngtonu przed Biały Dom.  
https://opoka.news/marsz-mezczyzn-przeciwko-aborcji-to-dziecko-jest-nieskonczenie-cenne 
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Niemcy: od 2022 roku prawo będzie lepiej chronić 
kurze embriony niż nienarodzone dzieci 

  

Od 2022 roku w Niemczech będzie obowiązywać prawo zakazujące zabijania… kurzych embrionów. 

Zdaniem pomysłodawców takich rozwiązań kurze embriony są „wrażliwe na ból”, a także zabijane… ze 

względu na płeć. „Dziwne, że Niemcy z taką troską pochylają się nad nienarodzonymi kurczakami, a nie 

mają nic przeciwko mordowaniu dzieci w łonach matek”, ubolewa serwis Life Site News. 

W 2020 r. niemiecka minister rolnictwa Julia Klöckner zainicjowała ustawę zakazującą 

zabijania samców piskląt. Za Odrą likwiduje się rocznie 45 mln takich embrionów. 

Zdecydowana większość z nich to „pisklęta płci męskiej”, które nie mogą znosić jaj ani 

„produkować” wystarczająco dużo mięsa na ubój. 

Niemieccy ustawodawcy zdecydowali, że od 2022 r. zabijanie piskląt płci męskiej będzie 

zabronione, ponieważ ich embriony są „wrażliwe na ból od siódmego dnia”. Dlatego też 

gospodarstwa będą musiały stosować metody określania płci piskląt przed wykluciem, aby 

można je było usunąć. 

David Engels z Uniwersytetu Brukselskiego sarkastycznie napisał na Twitterze: „Kiedy 

embrion kurzy cieszy się większą (ochroną życia – red.) niż embrion ludzki, wiesz, że 

dotarłeś do najlepszej Europy w historii”. 

W Niemczech nienarodzone dzieci mogą zostać zabite poprzez aborcję z dowolnego 

powodu do 12 tygodni po poczęciu. Z innych powodów aborcje są dozwolone nawet w 

późniejszym okresie ciąży.                                                                                                                    

https://pch24.pl/niemcy-od-2022-roku-prawo-bedzie-lepiej-chronic-kurze-embriony-niz-nienarodzone-dzieci/
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„Aborcja to morderstwo”. Akcja Fundacji Pro-
Prawo do Życia w Warszawie i w Krakowie 
Przed centrum handlowym Arkadia w Warszawie stanął namiot, na którym widniał 

napis „aborcja to morderstwo”. Akcję przeprowadzała 

Fundacja Pro-Prawo do Życia. Mocne zdjęcia wywołały protesty przechodniów.  

Podobna akcja w poniedziałek odbyła się w Krakowie. 

 

Autor/źródło: Pixabay.com, CC0 

 

Działacze Fundacji Pro-Prawo do Życia pojawili się pod centrum Arkadia w 
Warszawie z bannerem, na którym widniały napisy: „Aborcja to morderstwo” oraz 
„Możesz odwrócić wzrok, ale już nie możesz powiedzieć, że nie wiesz, czym jest 
aborcja”. Zdjęcia rozczłonkowanych malutkich ciałek faktycznie są bardzo mocne. 
Wywołały nawet protesty niektórych przechodniów. 

Fundacja Pro-Prawo do Życia organizowała pod Arkadią w poniedziałek protest 
przeciwko aborcji. Jej działacze uważają, że czasem trzeba zobrazować ludziom, 
jak to wszystko wygląda. Po przeprowadzeniu akcji działacze jednak schowali 
banner. Miejsce, na którym Fundacja Pro-Prawo do Życia go zamieściła, nie należy 
jednak w całości do centrum handlowego Arkadia. Centrum nie ma więc z akcją nic 
wspólnego. Teren ten akurat jest pod władzą miasta Warszawa. 

Fundacja przeprowadziła podobną akcję w tym samym dniu w Krakowie, na Rynku 
Głównym, zbierając podpisy przeciwko aborcji. https://opoka.news/aborcja-to-morderstwo-akcja-fundacji-pro-prawo-

do-zycia-w-warszawie-i-w-krakowie 

 

 
Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl →
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USA: prawda o transbiznesie rozwścieczyła 
środowisko LGBT. Krzywda okaleczonych dzieci 
wychodzi na światło dzienne 

 
(Pixabay:crossdresser) 

„Twórcy programu 60 minut dotarli do ponad 30 

Amerykanów, którzy dali się zwieść specjalistom 

od zmiany płci i okaleczyć swoje ciała” – pisze w 

tygodniku „Do Rzeczy” Piotr Włoczyk. I dodaje: 

„Krzywda dzieci, którym w imię ideologii rujnuje się 

życie, staje się w USA coraz głośniejszym tematem”. 

Popularny w amerykańskiej telewizji program „60 minut” zajął się rosnącą liczbą osób po tzw. „detranzycji”. Chodzi o ludzi, którzy zdecydowali się na tzw. 

zmianę płci biologicznej, ale po przyjęciu środków hormonalnych oraz przejściu operacji amputacji naturalnych organów płciowych, nie czuli się szczęśliwi. W 
efekcie postanowili wrócić do swojego pierwotnego wyglądu. Dziennikarze stacji dotarli do ponad 30 takich osób. „Chcieliśmy być rzetelni. Chcieliśmy być 

fair. I chcieliśmy zrozumieć każdy aspekt tej historii” – mówi prowadząca program Lesley Stahl. 

Jedną z osób występujących w audycji jest 20-letnia kobieta, która przebyła „detranzycję”. Do operacji „zmiany płci” przekonały ją opinie ze strony 

internetowej promującej ideologię gender. Zobaczyła tam, jak twierdzi, szczęśliwe osoby po przebytym zabiegu, co przekonało ją do przejścia podobnej 

procedury. Jednak po operacji usunięcia piersi nie czuła się szczęśliwa i postanowiła wrócić do swojego naturalnego wyglądu. Swoją historię podsumowała 
krótko: „to szaleństwo”. 

Sprawą tzw. zmiany płci zajmuje się m.in. popularna w USA dziennikarka „The Wall Street Journal” Abigail Shrier. W swojej ostatniej książce pisze ona o 
modzie na zmianę swojej naturalnej płci wśród amerykańskich nastolatków. Twierdzi, że modę tę nakręca tzw. transbiznes. Zwiększający się popyt na usługi 

tzw. zmiany płci prowadzi do pojawienia się na rynku wielu nierzetelnych specjalistów. „W 2007 roku w USA była jedna klinika gender. Teraz jest ich 300. 

Planned Parenthood przepisuje testosteron 15-latkom na ich życzenie. Nie potrzebują zgody rodziców. Wielu rodziców i nauczycieli upewnia dzieci w ich 
wyborach. Blokery dojrzewania to środki wcześniej używane do chemicznej kastracji gwałcicieli” – twierdzi Shrier. 

Program „60 minut” i jego autorka Lesley Stahl doczekali się histerycznej reakcji ze strony lobby LGBT. Nie odnosząc się do faktów przytoczonych w audycji 
określiło ono przygotowany materiał, jako „haniebny” i „siejący panikę”. Natomiast dyrektor Instytutu Zdrowia Transmłodzieży z Kalifornii beztrosko 

stwierdziła: „operacja usunięcia piersi nie jest nieodwracalna” i dodała, że przecież można wykonać odwrotny zabieg                                                            

https://pch24.pl/usa-prawda-o-transbiznesie-rozwscieczyla-srodowisko-lgbt-krzywda-okaleczonych-dzieci-wychodzi-na-swiatlo-dzienne/

 

https://pch24.pl/usa-prawda-o-transbiznesie-rozwscieczyla-srodowisko-lgbt-krzywda-okaleczonych-dzieci-wychodzi-na-swiatlo-dzienne/
https://pch24.pl/usa-prawda-o-transbiznesie-rozwscieczyla-srodowisko-lgbt-krzywda-okaleczonych-dzieci-wychodzi-na-swiatlo-dzienne/


Zespół MINDtheGEPs to wspólna inicjatywa instytucji UE koordynowanych przez Uniwersytet w 

Turynie. W projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Serbii, Szwecji i Holandii. 7 organizacji partnerskich- 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Wydział Elektrotechniki - Uniwersytet w Belgradzie, Instytut Technologii 
Tralee, CTAG, CNR i Uniwersytet w Turynie – utworzy i wdroży plany działania dotyczące równości płci. Realizację projektu 
wspierają CNR, włoskie towarzystwo naukowe Knowledge & Innovation, Uniwersytet w Uppsali oraz wydawnictwo Elsevier. 
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/147194948 
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Ankieta, została ona przygotowana przez dział ds. 

bezpieczeństwa i równego traktowania UJ i jest 

częścią badania, które ma wskazać, czy studenci 

czują się na uczelni bezpiecznie, także pod kątem 

równego traktowania. 

"Szok! UJ zamienia się w agencję 
towarzyską! Przygotowuje ofertę 
według płci kulturowych. Pierwsza 
polska wyższa uczelnia, z historią 
od 1364 r. stosuje segregację 
studentów po neomarksistowsku" – 

napisała na Twitterze. 

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/barbara-nowak-

porownuje-uj-do-agencji-towarzyskiej-powod/511qbdx   

 

 

  

https://polskatimes.pl/krakow-uniwersytet-jagiellonski-porownany-

do-agencji-towarzyskiej-rektor-reaguje-na-szokujace-slowa-kurator-

oswiaty-barbary/ar/c1-15666700  

https://www.rp.pl/Edukacja/210619446-Piec-plci-w-ankiecie-UJ-

Przemyslaw-Czarnek-wyslal-pismo-do-rektora.html 

https://wpolityce.pl/polityka/554075-czarnek-zainterweniuje-ws-

skandalu-w-dobczycach 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2752542,Tour-de-

Konstytucja-Czarnek-pisze-do-RPO-i-pyta-dlaczego-do-happeningu-

politycznego-wykorzystujecie-dzieci 
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CYWILIZACJA 

Rewolucjoniści szaleją na najlepszych 
uniwersytetach 
 piątek, 18 czerwca 2021                                                                                                                                         

https://tygodnik.tvp.pl/54397679/rewolucjonisci-szaleja-na-najlepszych-uniwersytetach 

 
W 2016 roku w Magdalen College gościł książę William, wnuk brytyjskiej królowej. Dziś studenci tej uczelni zażądali zdjęcia portretu monarchini. Fot. PAP/PA 

 

 
Szacowny Christ Church College z Oksfordu zafundował swym studentom i pracownikom naukowym przymusowe szkolenie uczulające na kwestie rasizmu i 
dyskryminacji. Fot. Oli Scarff/Getty Images 

https://tygodnik.tvp.pl/34512091/cywilizacja
https://tygodnik.tvp.pl/54397679/rewolucjonisci-szaleja-na-najlepszych-uniwersytetach


 
Uniwersytet St Andrews znalazł się na niechlubnej liście uczelni, na których z wolnością słowa jest nagorzej. Fot. PAP/Alamy 

Na zlecenie think-tanku Civitas w ubiegłym roku przeprowadzono badania, jak 
święta zasada wolności słowa jest przestrzegana na brytyjskich uniwersytetach. 
Okazało się, że najgorzej wypadły uczelnie najbardziej renomowane, ze ścisłej nie 
tylko brytyjskiej, ale także światowej czołówki: Oksford, Cambridge, University 
College London, Imperial College London, szkocki uniwersytet St Andrews. 
 

Profesor Jordan Petersen, znany kanadyjski psycholog, prowadzący przy tym popularny program na 

YouTubie w 2019 roku został zaproszony na dwa miesiące wykładów na uniwersytecie w Cambridge. 

Protesty studentów, którym nie podobały się jego konserwatywne poglądy, sprawiły, że zaproszenie 

odwołano. Peterson dowiedział się o tym z Twittera, bo władze uniwersytetu nie raczyły go poinformować. 

Tim Hunt, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii z 2001 roku stracił pracę w University 

College London, bo podżartowywał sobie z obecności kobiet w laboratoriach. 

Kobiety i płeć to bardzo niebezpieczny temat, a przekonała się o tym między innymi Rosa Freedman, 

prawnik z uniwersytetu Reading, gdy wyraziła wątpliwość, czy należy ułatwiać zmianę płci, bo jest to 

okazja do naruszania praw kobiet. Studenci nazwali ją „nazistką” i obsikali drzwi jej gabinetu. 

Noah Carl, socjolog z St Edmund’s College w Cambridge został zmuszony do odejścia po zmasowanym 

ataku kolegów-naukowców (list przeciw niemu podpisało 500 osób!) na jego poglądy na temat imigracji, 

nazbyt prawicowe. A Felix Ngole, student uniwersytetu w Sheffield, został usunięty ze studiów, gdy jako 

człowiek wierzący powiedział, że według Biblii homoseksualizm to grzech. Ta skromna próbka osób 

wykluczonych z wykładów, spotkań i dyskusji na uczelniach, zebrana przez internetowy portal Spiked, 

wystarczy, by wysnuć jasny wniosek: uczelnie, choć powinny stanowić ostoję wolności słowa i myśli, 

praktykują cenzurę. Wspólnym mianownikiem łączącym tych naukowców, studentów i zaproszonych 

gości, których uznano za osoby niepożądane, są bowiem tylko i wyłącznie poglądy. Na syndrom 

odrzuconego naukowca składa się spójny pakiet idei. To przede wszystkim konserwatyzm i wiara 

chrześcijańska, w połączeniu z oczywistym w tym kontekście odrzuceniem drastycznych zmian 

obyczajowych. Ale wśród postępowych idei jedne okazują się o wiele ważniejsze od innych. Dobrze jest 

wierzyć w feminizm, dbać o sprawy kobiet i podkreślać wagę praw, jakie im przysługują, ale po stokroć 

lepiej jest głosić pogląd, że każdy, jeśli tylko chce, może być kobietą, bo płeć to sprawa wyboru. Zatem 

ktoś, kto się upiera, że kobieta to po prostu kobieta, kto nie daje się przekonać, że kobiety dzielą się na 

„osoby menstruujące” i „niemenstruującą” resztę, w świecie nauki nie ma czego szukać. Czyż nie?... 
https://tygodnik.tvp.pl/54397679/rewolucjonisci-szaleja-na-najlepszych-uniwersytetach
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Znowu chcą deprawować nasze dzieci. Laurka od 
„Wyborczej” dla nowego pomysłu seksedukatorów 

„Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk tworzy sieć edukatorów seksualnych. W miastach i miasteczkach mają zorganizować bezpieczną przestrzeń, w której 

młodzież będzie się mogła edukować”, pieje z zachwytu czwartkowa „Gazeta Wyborcza”. Redakcja z Czerskiej sugeruje, że o współżyciu seksualnym trzeba 

rozmawiać jak najwięcej i od jak najmłodszych lat, ponieważ pozwoli młodym Polakom uzyskać wyzwolenie.  

„GW” opisując nowy projekt seksedukatorów podkreśla, że wezmą w nim udział „ludzie z wykształceniem pedagogicznym i psychologicznym”, którzy 

„właśnie przechodzą szkolenia”. „Od września zaczną pracować z dziećmi i młodzieżą w szkołach, świetlicach – wszędzie tam, gdzie znajdzie się grupa 
chętnych. Zajęcia będą bezpłatne”, czytamy. Jak będą wyglądały zajęcie? Rąbka tajemnicy ujawnia cytowana przez „GW” osoba przedstawiona jako Wiktoria: 

„Nierzadko uczniowie słyszą, że człowiek nie powinien zajmować się seksualnością do ślubu, że mężczyzn nie można zrozumieć, więc nie ma co próbować, że 

homoseksualność jest spowodowana nieprawidłowymi relacjami z rodzicami. Czas dotrzeć do młodych z rzetelnym przekazem”. Czy przekaz będzie tak samo 
rzetelny jak badania ojców edukacji seksualnej jak Freud czy Kinsey? Możemy się tylko domyślać. 

Jak podkreśla redakcja z Czerskiej „edukacja seksualna to nie tylko edukacja o seksie. To również rozmowy o dojrzewaniu w sensie biologicznym i 
psychicznym, orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, zdrowiu intymnym, antykoncepcji, (…) o świadomej zgodzie, pornografii i zagrożeniach z nią 

związanych”. Część z tych kwestii jest wprawdzie poruszana na lekcjach „Wychowania do Życia w Rodzinie”, ale zdaniem „GW” nie  mają one nic nowego z 

nowoczesnością, tylko z… religią (w domyśle katolicką). „Wyborcza” nie wyjaśnia czym są „orientacja psychoseksualna” i „tożsamość płciowa” oraz czym 
różni się jedno od drugiego. Zaznacza jednak, że tego typu kwestie to nie wszystko, co mają do zaoferowania nowi seksedukatorzy. „Są oni przygotowani do 

lobbowania w samorządach na rzecz edukacji seksualnej i polityki równościowej czy antydyskryminacyjnej”, napisano.  

Warto przypomnieć, że hasła równościowe i antydyskryminacyjne padały również podczas Strajku Kobiet. Jak wyglądała w praktyce  ich realizacja mogliśmy 

się przekonać widząc zniszczone kościoły, pobitych obrońców życia, wulgarne hasła o tematyce seksualnej etc.  

„Projekt finansowany jest z programu Aktywni obywatele w ramach funduszy EOG (operatorem funduszu jest m. in. Fundacja Batorego), z którego 

przeznaczono na ten cel 62,2 tys. euro”, pisze „GW”. 

Nie jest tak, że seksedukatorzy po prostu mogą sobie wejść do danej szkoły i tam głosić swoje teorie. Potrzebna jest na to m.in. zgoda Rady Rodziców. Niestety 

rzeczywistość w tym zakresie skrzeczy: prawa rodziców są ignorowane, a szereg przepisów w tym zakresie funkcjonuje jedynie na poziomie litery prawa, bo w 

praktyce nie są one respektowane. To dotyczy np. sposobu w jaki uzyskiwane są zgody Rady Rodziców na przeprowadzenie zajęć dodatkowych prowadzonych 
na terenie szkoły, a realizowanych przez organizacje zewnętrzne. Nie przestrzega się też zasady, że na każde zajęcia nieobowiązkowe powinna być wyrażona 

zgoda rodziców (po przedstawieniu programu zajęć). 

Jak zauważył dr Tymoteusz Zych, wzorów oświadczeń rodzicielskich jest wiele i można z nich korzystać, jednak sprawdzonym wzorcem jest oświadczenie 

przygotowane przez Instytut Ordo Iuris. – Wzór przygotowany przez Ordo Iuris zawiera szeroko rozwiniętą podstawę prawną oraz wzmiankę, że oświadczenie 

nie dotyczy tylko jednego roku szkolnego, ale też kolejnych lat, w których dziecko będzie uczęszczało do danej szkoły. Oświadczenie wspomina też o tym, że 
osoba składająca może liczyć na poparcie prawników, co w praktyce na administracji szkolnej wywiera istotne wrażenie – zauważył. Instytut Ordo Iuris 

wymienia też katalog zajęć, na których mogą pojawić się treści, co ułatwia poruszanie się w tematyce zajęć dodatkowych.  

Należy zauważyć, że w przypadku udziału dziecka w takich zajęciach bez zgody rodziców, albo w przypadku odbiegania programu zajęć od przedstawionych 

wcześniej tematów, można mówić (najogólniej rzecz ujmując) o narażeniu dziecka na uszczerbek w sferze jego psychiki. W takiej  sytuacji możemy mieć do 

czynienia naruszeniem prawa i krzywdą, i szkodą wywołaną przez tego rodzaju zajęcia. To w konsekwencji rodzi podstawę do składania roszczeń wobec szkoły 
czy organu prowadzącego (ewentualnie organizacji prowadzącej zajęcia).  https://pch24.pl/znowu-chca-deprawowac-nasze-dzieci-laurka-od-wyborczej-dla-

nowego-pomyslu-seksedukatorow/
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MG / Fund. Życie i Rodzina 

Szpiegował prolajferów - został złapany na gorącym 
uczynku! 
Na kursy dla obrońców życia i rodziny wysyłani są lewicowi szpiedzy. Podczas 
ostatniego kursu w Warszawie jeden z nich został złapany na gorącym uczynku. 

 
Przyszedł na kurs prolife, aby szpiegować. Aborcjonista został złapany na gorącym 
uczynku, a na miejsce została wezwana policja. Wszystko dzięki czujności 
prowadzących szkolenie, którzy zauważyli dziwne zachowanie lewicowego 
aktywisty. Wszystko mamy na nagraniu. 

 
Kursy dla prolajferów Fundacja Życie i Rodzina prowadzi od wielu lat. Jest to czas 
zdobywania wiedzy, argumentacji, praktycznego działania oraz wymiany 
doświadczeń. Podczas ostatniego warszawskiego kursu na sali pojawił się chłopak, 
który szpiegował, aby znaleźć "haki" na Fundację. Dzięki czujności prowadzących 
kurs łatwo został zdekonspirowany jako zwolennik aborcji i ideologii LGBT. 

 
"To kuriozalne, najpierw przyszedł nas szpiegować, a potem miał pretensje, że 
wezwaliśmy policję. Sprawą aktywisty i jego zachowania już zajmuje się nasz zespół 
prawny." - powiedziała Laura Lipińska, trenerka Fundacji Życie i Rodzina. 

Nagranie jasno pokazuje jego zdenerwowanie z powodu dekonspiracji. Został 
poproszony o opuszczenie sali, a prowadzący wezwali policję. W międzyczasie 
aktywista wezwał prawniczkę z Kampanii Przeciw Homofobii. Prawo było 
jednoznacznie po stronie organizatorów - chłopak  został wylegitymowany i musiał 
opuścić budynek. Kurs mógł być kontynuowany. To doświadczenie pokazuje jak 
bardzo lewej stronie brakuje argumentów i musi uciekać się do oszustw i 
podstępów. 

 
Organizatorem kursu była Fundacja Życie i Rodzina                                               
https://opoka.news/szpiegowal-prolajferow-zostal-zlapany-na-goracym-uczynku 

Więcej ważnych i ciekawych artykułów na stronie opoka.org.pl → 

Aborcjonista próbował przerwać kurs dla obrońców życia i rodziny - 
https://youtu.be/FmchDWpOUR0
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Sukces Centrum Życia i Rodziny. Czołowy portal 
LGBT usuwa skandaliczne anonse 
 

 

Dzięki interwencji Centrum Życia i Rodziny, czołowy portal środowisk LGBT w 
Polsce zamknął na swojej stronie te miejsca, w których osobom poniżej 15 roku 
życia oraz nastolatkom składano propozycje wymiany nagich zdjęć. 

Administratorzy portalu Queer.pl od dłuższego czasu pozwalali, by na ich portalu 
pojawiały się skandaliczne ogłoszenia. Można było tam napotkać liczne propozycje 
wymian „nudesów” (nagich zdjęć) z osobami małoletnimi, a nawet otwarte 
zaproszenie skierowane do nastolatek od 40-letnich mężczyzn. 

Po odkryciu tego miejsca przez dziennikarkę portalu Marsz.info, Centrum Życia i 
Rodziny niezwłocznie powiadomiło o tym fakcie Rzecznika Praw Dziecka i 
Państwową Komisję ds. Pedofilii. Funkcjonowanie w sieci ogólnodostępnego 
miejsca o takim charakterze, stanowi poważne zagrożenie dla zagubionych dzieci i 
młodzieży. Dlatego zareagowaliśmy w sposób tak zdecydowany – mówi Paweł 
Ozdoba. Podstrona ze skandalicznymi anonsami na portalu dla osób LGBT została 
usunięta. Trudno jednak mówić o rzetelnej kontroli tych forów, skoro niektóre z 
niemoralnych ogłoszeń były obecne na grupach już ponad pół roku. Prezes 
Centrum Życia i Rodziny dodaje: Rodzą się w tym kontekście dwa pytania: skąd aż 
taki brak odpowiedzialności ze strony redakcji Queer.pl? i dlaczego te skandaliczne 
ogłoszenia dotyczące wymiany nagich zdjęć były tak łatwe do znalezienia właśnie 
na portalu środowisk LGBT? Mam nadzieję, że organy, które powiadomiliśmy, 
pomogą udzielić na nie odpowiedzi – wskazuje Paweł Ozdoba.  https://pch24.pl/sukces-centrum-zycia-

i-rodziny-czolowy-portal-lgbt-usuwa-skandaliczne-anonse/
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fot. PAP/Marcin Obara 

[TYLKO U NAS] J. GRZESIK: JEŻELI JEDNOOSOBOWĄ DECYZJĄ ZAMYKA 
SIĘ KOPALNIĘ TURÓW, TO ZA CHWILĘ MOŻNA ZAMKNĄĆ INNE WAŻNE DLA 
POLSKI INWESTYCJE 
 
Nikt dzisiaj nie może czuć się bezpiecznie. Jeżeli jednoosobową decyzją zamyka się 
kopalnię Turów, to za chwilę można zamknąć inne kopalnie, elektrownie lub inne 
ważne dla Polski inwestycje – powiedział Jarosław Grzesik, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 
– Geneza likwidacji polskiej energetyki konwencjonalnej opartej o węgiel 
kamienny i brunatny zaczęła się w chorych pomysłach Komisji Europejskiej. 
Nikt nie podejmuje tak drastycznych działań, jak ma to miejsce w Unii 
Europejskiej. Cały świat opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne na węglu, 
ponieważ jest to najtańszy nośnik energii – wskazał Przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 
Likwidacja kopalni wydobywających węgiel będzie wiązała się ze znacznymi 
podwyżkami rachunków za prąd. 
 

– Zamknięcie kopalń będzie miało bardzo poważne skutki dla Polaków. Po 
pierwsze, energia z odnawialnych źródeł energii będzie bardzo droga. Po 
drugie, nie będziemy mieli czym stabilizować systemu energetycznego – 
akcentował Jarosław Grzesik. 
Związkowcy z „Solidarności” oraz pracownicy kopalni Turów planują 9 czerwca br. 
zorganizować manifestację w Warszawie. Głównym zarzutem pod adresem rządu 
jest brak dialogu ze stroną społeczną. 
 

– Druga kwestia to łamanie praw pracowniczych i związkowych (…). 
Obawiamy się, że ta transformacja doprowadzi do utraty pracy wielu Polaków. 
Ponadto przeprowadzana w taki sposób transformacja zagraża naszemu 
bezpieczeństwu i suwerenności energetycznej – podsumował gość programu 
„Polski punkt widzenia”. 
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-j-grzesik-jezeli-jednoosobowa-decyzja-zamyka-sie-kopalnie-turow-to-za-
chwile-mozna-zamknac-inne-wazne-dla-polski-inwestycje/
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[TYLKO U NAS] DR K. KAWĘCKI: KOMISJI EUROPEJSKIEJ NIE PRZESZKADZA FAKT, ŻE W NIEMCZECH 

FUNKCJONUJĄ 4 DUŻE KOPALNIE, A PRZESZKADZA IM KOPALNIA TURÓW 

 

Komisji Europejskiej nie przeszkadza fakt, że w Niemczech (przy granicy z Polską) funkcjonują 4 duże 

kopalnie, a przeszkadza im kopalnia Turów. Niedawno Niemcy uruchomili nową elektrownię węglową, 

która ma zastąpić kilka starszych elektrowni. To jest zupełnie sprzeczne z Europejskim Zielonym Ładem, 

którego istotą jest transformacja energetyczna zobowiązująca państwa członkowskie do osiągnięcia redukcji 

emisji dwutlenku węgla – mówił dr Krzysztof Kawęcki, prezes zarządu Stowarzyszenia „Wiara i Czyn”, 

historyk i politolog, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.  

 

Dr Krzysztof Kawęcki odniósł się do sytuacji energetycznej Polski w kontekście działań Trybunału 

Sprawiedliwości UE i Komisji Europejskiej. [czytaj więcej] – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

wydał ostatnio nakaz wstrzymania wydobycia przez Polskę węgla brunatnego w kopalni Turów jako 

rzekomo zagrażającego środowisku, a to wszystko w sytuacji, gdy Niemcy rozbudowują przemysł 

kopalniany. Komisji Europejskiej nie przeszkadza fakt, że w Niemczech (przy granicy z Polską) funkcjonują 

4 duże kopalnie, a przeszkadza im kopalnia Turów. Niedawno Niemcy uruchomili nową elektrownię 

węglową, która ma zastąpić kilka starszych elektrowni. To jest zupełnie sprzeczne z Europejskim Zielonym 

Ładem, którego istotą jest transformacja energetyczna zobowiązująca państwa członkowskie do osiągnięcia 

redukcji emisji dwutlenku węgla – wskazał gość Radia Maryja. 

 

Historyk zwrócił uwagę, że [Europejski Zielony Ład]  nie jest pierwszym przedsięwzięciem w historii Unii 

Europejskiej, który pokazuje zbieżność działań Niemiec i Komisji Europejskiej. Działania Komisji 

Europejskiej i Niemiec są zbieżne nie tylko w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu. Niemiecka 

gospodarka jest najbardziej dostosowana do tego, żeby unijne wymogi wprowadzić w odpowiednim czasie. 

Dla takich krajów jak Polska ta sytuacja byłaby bardzo trudna, dlatego że odejście od stosowania węgla 

brunatnego i kamiennego de facto oznacza ogromne straty materialne oraz społeczne. To przekracza 

możliwości Polski i innych krajów. Niemcy mogą sobie pozwolić na realizację tej strategii – powiedział 

politolog. Gość „Aktualności dnia” podkreślił, że odejście w Polsce od węgla zmusi nas do uzależnienia się 

od dostaw energii spoza granic naszego kraju. 80 proc. energii produkujemy w Polsce z węgla, więc 

wprowadzenie wszystkich zaleceń oznaczałoby katastrofę gospodarczą. Tutaj mamy do czynienia z próbą 

uzależnienia Polski od dostaw gazu. Budowa Nord Stream 2 jest aktem politycznym, który jest zupełnie 

sprzeczny z zaleceniami Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ ma negatywne skutki dla środowiska – 

mówił. Całą audycję z „Aktualności dnia” z udziałem dr. Krzysztofa Kawęckiego można odsłuchać [tutaj].  

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-k-kawecki-komisji-europejskiej-nie-przeszkadza-

fakt-ze-w-niemczech-funkcjonuja-4-duze-kopalnie-a-przeszkadza-im-kopalnia-turow/
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Bałtyk umiera. Przez zanieczyszczania tworzą się w 
nim "pustynie beztlenowe" 
Morze Bałtyckie jest coraz bardziej zanieczyszczone. Zwiększająca się ilość 
znajdujących się w nim trujących środków chemicznych przekłada się na coraz 
mniejszą liczbę różnych form życia. Ekolodzy alarmują, że Bałtyk powoli zamienia 
się w wymarły akwen. 

 
 
Obszar wokół Bałtyku zamieszkuje około 80 milionów ludzi. Codziennie wpadają do 
niego rzeki pełne ścieków, pestycydów czy nawozów spływających z pól. Do tego 
dochodzą też zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz prawdziwe bomby 
biologiczne, zatopione w wodach Morza Bałtyckiego jeszcze w czasach II wojny 
światowej. To wszystko stanowi śmiertelne zagrożenie dla morskiego ekosystemu. 
Zagrożone są zwłaszcza ryby, których populacje i tak już zostały mocno 
przetrzebione w wyniku trwających lata nadmiernych połowów. Dodatkowym 
problemem, który utrudnia samooczyszczanie wód Bałtyku jest jego położenie 
geograficzne. - Sama specyfika tego morza jest taka, że wszelkie problemy są tu 
bardziej odczuwalne niż w innych środowiskach morskich. Mam tu na myśli fakt, że 
Morze Bałtyckie jest zamknięte, otoczone ze wszystkich stron lądem, więc wymiana 
wód jest bardzo utrudniona. Zatruwanie wód Bałtyku powoduje reakcję łańcuchową. 
Powoli skutki zanieczyszczeń dotykają kolejne organizmy. - Cały ekosystem jest 
zagrożony, bo to jest ciągłość organizmów. Kiedy nie ma planktonu, jest mniej ryb. 
Zwierzęta - takie jak foki i morświny - nie mają co jeść, ale i też rybacy nie mają co 
łowić..  https://wiadomosci.wp.pl/baltyk-umiera-przez-zanieczyszczania-tworza-sie-w-nim-pustynie-beztlenowe-

6650166658399136a?src01=17f72&src02=isgf&utm_campaign=WPWiadomosci-push&utm_medium=push&utm_source=pushpushgo 
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Ochrona zwierząt przed mową nienawiści. Kolejny 
absurd poprawności politycznej 
„Czy powinniśmy chronić zwierzęta przed mową nienawiści?” – to tytuł artykułu 
napisanego przez dwóch naukowców z Uniwersytetu w Sheffield. Przekonują oni, 
że przed mową nienawiści trzeba chronić nie tylko ludzi – zwierzęta też. Jest 
przecież mnóstwo sformułowań, które godzą w uczucia zwierząt i je krzywdzą. 

 

Autor/źródło: Pixabay.com 

W renomowanym piśmie prawniczym „Oxford Journal of Legal Studies” wydawanym 
przez uniwersytet w Oxfordzie ukazał się artykuł pt. „Czy powinniśmy chronić 
zwierzęta przed mową nienawiści?”. Autorzy – dwóch naukowców z Uniwersytetu 
w Sheffield w Anglii, Josh Milburn i Alasdair Cochrane – przekonują, że nie 
tylko ludzie powinni być chronieni przed mową nienawiści. Zwierzętom też się 
to należy. 
„Ich zdaniem «hate speech» pod adresem «zwierząt niebędących ludźmi» (takiego 
terminu używają) powinien zostać zakazany, ponieważ jest dla nich krzywdzący” – 
pisze Grzegorz Górny (wPolityce.pl). Oznacza to zakaz stosowania takich zwrotów 
mówiących o zwierzętach, jak np. „podłożyć komuś świnię”, głupi jak koza”, „łże jak 
pies” itp. 

Takie poglądy to wynik zacierania granic gatunkowych między ludźmi i zwierzętami. 
Jak komentuje Górny: „Choć trudno byłoby obronić tezę, że muchy mogą poczuć się 
urażone sformułowaniem «natrętny jak mucha». Nie do końca też jest jasne, dla 
kogo bardziej obraźliwe są słowa «glista ludzka»: dla ludzi czy dla glist?” 

Absurdy wynikające z tego postulatu można mnożyć w nieskończoność. 

„Aż chciałoby się napisać, że tekst angielskich naukowców jest głupi jak but. 
Lepiej jednak uważać, bo jutro można zostać oskarżonym o obrazę butów” – 
ironizuje Górny. https://opoka.news/ochrona-zwierzat-przed-mowa-nienawisci-kolejny-absurd-poprawnosci-politycznej

 

https://opoka.news/ochrona-zwierzat-przed-mowa-nienawisci-kolejny-absurd-poprawnosci-politycznej
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fot. https://pixabay.com/pl/photos/charakter-niebo-panorama-rolnictwo-3159410/ 

 

[TYLKO U NAS] J. K. ARDANOWSKI: WIELU POLITYKÓW OPOWIADA, 
JAK KOCHAJĄ MAŁE GOSPODARSTWA. A TE MAŁE 
GOSPODARSTWA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NIE BĘDĄ W STANIE 
SPEŁNIĆ NORM EUROPEJSKICH, BO NIE MAJĄ PIENIĘDZY NA 
NOWE, BARDZO DROGIE MASZYNY 
 

Wielu polityków opowiada, jak kochają małe gospodarstwa. A trzeba pamiętać, że 

te małe gospodarstwa w pierwszej kolejności nie będą w stanie spełnić norm 

europejskich, nie będą w stanie inwestować, bo nie mają pieniędzy na nowe, 

bardzo drogie maszyny. Jeżeli rolnicy o to pytają, a odpowiedź jest taka, że 

„będziemy finansowali budowę: remiz, boisk i basenów”, to rolnicy mówią, że ktoś z 

nich kpi. Są potrzebne inwestycje w gospodarstwach, a baseny i boiska, owszem, 

będą wszystkim służyły (również dzieciom rolników), ale żeby się nie okazało, że 

społeczeństwo żyje coraz lepiej, rozwijamy się, co nazywamy jakością życia (w 

sensie materialnym), a za chwilę będziemy chodzili głodni, bo polskie rolnictwo 

nie będzie w stanie wyżywić własnego społeczeństwa – mówił Jan Krzysztof 

Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy 

Prezydencie RP, były minister rolnictwa, w sobotniej audycji „Aktualności dnia” na 

antenie Radia Maryja. Całą rozmowę z audycji „Aktualności dnia” z udziałem Jana 

Krzysztofa Ardanowskiego można odsłuchać [tutaj]. 
 
Polskie rolnictwo jest dużo bardziej ekologiczne niż rolnictwo w Europie Zachodniej 
– podkreślił premier Mateusz Morawiecki, który w sobotę odwiedził gospodarstwo 
rolnicze w Będkowicach w woj. małopolskim. [czytaj więcej]  
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Święto w stołecznym ogrodzie botanicznym. Dziwidło 
olbrzymie zakwitnie po raz pierwszy 
 

Foto: 

Albert Zawada / PAPRozwijający się kwiat dziwadła olbrzymiego    https://www.facebook.com/OgrodBotanicznyUW/                                                                           

Dziwidło olbrzymie pochodzi z wilgotnego lasu równikowego na Sumatrze. Należy do 
rodziny obrazkowatych. Jego kwiatostan jest monstrualnych rozmiarów "bywa, że 
osiąga wysokość 2 metrów i ponad 1,5 metra szerokości!" – podał uniwersytecki ogród 
botaniczny. Zarówno kwiatostan, jak i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią, ważącej 
nawet kilkadziesiąt kilogramów bulwy. To w niej gromadzi się materiał zapasowy, który 
umożliwia wzrost liścia. Nie wiadomo do końca dlaczego kwiatostan dziwidła jest tak 
olbrzymi. Jak wyjaśniają stołeczni botanicy "prawdopodobnie wynika to z tego, że w 
krótkim czasie musi ono przyciągnąć możliwie największą liczbę owadów, a wysoki 
kwiatostan sprzyja w rozprzestrzenianiu się zapachu na większe odległości". 

Kwiatostan ma postać dużej kolby otoczonej liściem podkwiatostanowym. "Kwiaty 
męskie i żeńskie umieszczone są na kolbie oddzielnie, (w dolnej części kolby) i 
zapylane są głównie przez owady wabione bardzo mocnym zapachem padliny, który 
jest potęgowany przez podwyższoną temperaturę wewnątrz kwiatostanu, ale też i jego 
wysokość" – wyjaśnił w informacji stołeczny ogród. "Zapach rozchodzi się na duże 
odległości, żeby w szybkim tempie zgromadzić możliwie najwięcej zapylaczy" - dodał. 

Unikatową roślinę można oglądać w 
szklarni tropikalnej Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-w-ogrodzie-botanicznym-
uw-zakwitnie-dziwidlo-
olbrzymie/mwmb04l?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium
=push&utm_campaign=allonet_00d_ba21ced7dd0653a&srcc=ucs&utm_v=2 

 

 
 

  

https://www.facebook.com/OgrodBotanicznyUW/
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-w-ogrodzie-botanicznym-uw-zakwitnie-dziwidlo-olbrzymie/mwmb04l?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=push&utm_campaign=allonet_00d_ba21ced7dd0653a&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-w-ogrodzie-botanicznym-uw-zakwitnie-dziwidlo-olbrzymie/mwmb04l?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=push&utm_campaign=allonet_00d_ba21ced7dd0653a&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-w-ogrodzie-botanicznym-uw-zakwitnie-dziwidlo-olbrzymie/mwmb04l?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=push&utm_campaign=allonet_00d_ba21ced7dd0653a&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/warszawa-w-ogrodzie-botanicznym-uw-zakwitnie-dziwidlo-olbrzymie/mwmb04l?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=push&utm_campaign=allonet_00d_ba21ced7dd0653a&srcc=ucs&utm_v=2


 

Tak się buduje w Chinach. 10-metrowy blok powstał 
w 28 godzin i 45 minut. Było to możliwe dzięki temu, że budynek ten jest prefabrykowany.

 

Budynki prefabrykowane są 
projektowane tak, aby można je 
było szybko złożyć. W końcu to 
duża część ich atrakcyjności. 
Ciężko byłoby jednak znaleźć 
budynek, który wznosi się tak 
szybko, jak niedawno ukończony 
10-piętrowy wieżowiec 
mieszkalny firmy Broad Group, 
który został zmontowany w nieco 
ponad jedną dobę. Wieżowiec 
powstał w Changsha 
w Chinach. Zbudowano go przy 
użyciu systemu 
prefabrykowanego Living Building 
firmy Broad Group. Jedną 
z najbardziej atrakcyjnych cech 
tego systemu jest to, że każdy 
moduł budowlany po złożeniu ma 
takie same wymiary jak kontener 
wysyłkowy. Dzięki temu można 
go bardzo łatwo 
przetransportować w dowolne 
miejsce na świecie przy użyciu 
istniejących metod wysyłki. 
Budynek wybudowany w 28 
godzin i 45 min (Broad 
Group)Każdy moduł jest 
prefabrykowany w fabryce 
i składa się głównie z konstrukcji 
ze stali nierdzewnej. Obejmuje 
ona kablowanie, izolację, 
przeszklenia i systemy 
wentylacyjne (Broad Group jest 
również specjalistą od 
wentylacji). Krótko mówiąc, 
podstawową ideą jest zabranie 
grupy tych modułów wielkości 
kontenera na plac  
budowy. Następnie trzeba ułożyć 
je zgodnie z wymaganiami, 
przykręcając je na miejscu. Są 
następnie podłączone do prądu 
i wody i gotowe do użycia. Aby 
przyspieszyć pracę, Broad Group 
wykorzystała małą armię 
budowniczych i aż trzy 
dźwigi. Firma twierdzi, że jej 
prefabrykowany układ jest bardzo 
trwały, odporny na trzęsienia 
ziemi i można go w razie 
potrzeby zdemontować 
i przenieść. Firma twierdzi 
również, że można go 
wykorzystać do budowy 
wieżowców mieszkalnych, 
akademików, hoteli, szpitali 
i innych. Broad Group ma 
naprawdę wielkie 
ambicje. Uważa, że system 
można by wykorzystać do 
budowy wieżowców o wysokości 
nawet 200 pięter. Dla porównania 
najwyższy budynek na świecie 
(Burj Khalifa - przyp.red) ma 163 
piętra. 

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2
F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ft
ak-sie-buduje-w-chinach-10-
metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-
6651612676922304a&nil&src01=6a
4c8&src02=isgf 

 

https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.wp.pl/?s=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Ftak-sie-buduje-w-chinach-10-metrowy-blok-powstal-w-28-godzin-6651612676922304a&nil&src01=6a4c8&src02=isgf


Dlaczego „Film o Pszczołach” trzeba obejrzeć w 2021? 

 
(Kadr z filmu) https://youtu.be/_x3B2_0uZnw

 
I choć w filmie wszystko kończy się dobrze, to w rzeczywistości sprawy nie wyglądają już tak optymistycznie. Od lat bombardowani jesteśmy informacjami o 

prawdziwym „holokauście” tych niezwykle pożytecznych owadów, co silnie oddziałuje na wyobraźnię i wywołuje katastroficzne wizje. Taka atmosfera to woda 
na młyn dla wszelkiej maści ekologistów, którzy zamiast skupiać się na rozwiązaniu problemu, wykorzystują przykład pszczół do celów komercyjnych i 

promowania postulatów o charakterze ideologicznym. Kiedy jeszcze kilka lat temu za masowe wymieranie pszczół odpowiadały głównie pestycydy, 

krzyżowanie mało odpornych gatunków oraz pasożyty, dzisiaj narracja została ujednolicona do szeroko pojętych „zmian klimatycznych”. Zaś w internecie 
możemy „adoptować pszczołę” – oczywiście, za odpowiednią opłatą. A dodajmy, dzieło Dreamworks z 2007 r. jest bardzo sugestywne, zwłaszcza dla młodego 

odbiorcy. Choć tytuł filmu brzmi „Film o pszczołach”, to opowiada przede wszystkim o ludziach. W wizji twórców, człowiek – jako dominujący i drapieżny 

gatunek – w bezczelny i nieuprawniony sposób przez lata wykorzystywał pracowite żyjątka (nie biorące „ani jednego dnia wolnego od 27 milionów lat”), pała 
do nich zupełnie nieuzasadnioną nienawiścią. Ludzie pokazani są jako społeczeństwo nieuporządkowane i autodestrukcyjne, natomiast chęć dominacji nad 

innymi gatunkami odbija się negatywnie na wszystkich dookoła. I tak zdanie: „Moja babcia była dobrą i skromną kobietą, która wierzyła, że człowiek ma prawo 
korzystać z dóbr natury. Co się stanie jeżeli postawimy na głowie ten cały porządek?” – autorzy wkładają w usta cynicznego adwokata, będącego uosobieniem 

zła i chciwości wielkich koncernów, usprawiedliwiającego niepohamowaną eksploatację ziemskich zasobów. Dzięki przebiegłemu zabiegowi 

antropomorfizacji, film doskonale zaciera różnice międzygatunkowe, stawiając owady w roli „fajniejszych”, dużo pracowitszych i szlachetniejszych ludzi. 
Zaprzyjaźniona z owadami kobieta gani swojego mężczyznę słowami: „Czemu twoje życie ma być ważniejsze od życia pszczoły?”, gdy ten chce zabić ją 

gazetą. W innym miejscu dowiadujemy się, że przecież „każde życie ma wartość”, a my nie mamy wszak świadomości, „co taki owad czuje”.  

Na marginesie, podobny schemat powtarzało wiele hollywoodzkich produkcji dla dzieci: „Bambi”, „Pocahontas”, „Mustang z Dzikiej Doliny” (premiera drugiej 
części przełożona na 2021 r.), czy „Avatar”. Za każdym razem to człowiek stanowił zagrożenie dla doskonale harmonijnych, naturalnych  ekosystemów, a przed 

niechybną katastrofą ratowała wszystkich współpraca międzygatunkowa, zapoczątkowywana zazwyczaj przez dużo wrażliwsze i obdarzone większą empatią 

jednostki – dzieci lub kobiety. Natomiast w rolach złoczyńców zazwyczaj osadzano białych mężczyzn o kaukaskiej urodzie. Nie inaczej jest w przypadku dzieła 

Dreamworks z 2007 roku. Nie ulega wątpliwości, że „Film o pszczołach” stanowi część dużo większej całości, o czym świadczy chociażby życiorys głównego 

scenarzysty, Jerry’ego Seinfelda. Ikona amerykańskiej komedii i stand-upu od lat przyznaje się do praktykowania wegetarianizmu. Twórca przeżywał okres 

fascynacji scjentologią i medytacją transcendentalną, a swoimi funduszami wsparł m.in. kampanię prezydencką Ala Gore’a, który za uświadamianie  w sprawach 
globalnego ocieplenia otrzymał w 2007 r. pokojową Nagrodę Nobla. „Kino to najważniejsza ze sztuk”, mawiał Włodzimierz Lenin, doceniając rolę filmu w 

kształtowaniu pożądanych postaw społecznych. A zmieniająca się wraz z „mądrością etapu” propaganda zawsze była specjalnością Hollywood. Uformowanych 

w eko-entuzjastycznym duchu młodych i najmłodszych dużo łatwiej wyciągnąć na „strajk w obronie klimatu” czy wcisnąć kit o konieczności zamieszkania na 
powierzchni nie większej niż 15 mkw na osobę, używaniu papierowych słomek, rezygnacji z określonych dóbr (samochód, samolot),  wyrzuceniu z jadłospisu 

mięsa, czy – o zgrozo! – rezygnacji z posiadania dzieci. Jeżeli stawkę przedstawi się jako przetrwanie gatunków lub – co ważniejsze – samej planety, warto się 

poświęcić! Żyjemy w epoce dominacji emocji nad rozumem. Na nic obnażanie ekologistycznego kłamstwa za pomocą logicznych argumentów, jeżeli w głowie 
nadal siedzieć będzie zakodowany w młodości obraz zastrzelonej przez myśliwych matki Bambi czy dewastowanej planety Pandory… Ale z „Filmu o 

Pszczołach” wyłania się jeszcze jedna, niezwykle niebezpieczna nauka. Otóż okazuje się, że co prawda człowiek potrzebuje owadów, ale owady (czytaj: 

przyroda, czyli świat) homo sapiens już nie! Kiedy pszczoły po wygranej batalii sądowej leżą i popijają drinki z palemką, świat ludzi ogarnia katastrofa 
ekologiczna. Tym samym po raz kolejny, choć co prawda w humorystyczny sposób, otrzymujemy mantrę o „naturze, która poradzi sobie bez człowieka”. W tej 

narracji wcale nie jesteśmy wykreowaną na „obraz i podobieństwo Boże” koroną Stworzenia, ale co najwyżej epizodem w wielomiliardowej historii Ziemi. Z tą 

różnicą, że epizodem bardzo hałaśliwym i destrukcyjnym. A takie postawy są nieodzowne do osiągnięcia społecznej akceptacji planów organizacji i gremiów 
międzynarodowych, działających od lat w kierunku przekształcenia znanego nam świata według scentralizowanego, globalnego wzorca. Jak wykazał ostatni 

raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych Making Peace with Nature (ang. „Zawieranie Pokoju z Naturą”), zmiany klimatyczne 

połączone z nieudolnością człowieka do funkcjonowania w harmonii ze środowiskiem naturalnym, zagrażają osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju 
Agendy 2030. W związku z tym, gremium rekomenduje podjęcie natychmiastowych akcji mających na celu zwiększenie biodywersyfikacji światowych 

ekosystemów. I tak, zawarcie „pokoju z Naturą” wymaga podpisania niezwykle niekorzystnego z punktu widzenia ludzkości traktatu. „Łagodzenie skutków 

zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności i sprostanie innym wyzwaniom środowiskowym wymaga fundamentalnych i systemowych zmian  w systemach 
społeczno-gospodarczych” – piszą autorzy badania i wymieniają sfery wymagające „natychmiastowej interwencji”. Pierwszy, zasadniczy cel to zmiana definic ji 

tego, co uznajemy za „dobre życie”. Chęć podniesienia poziomu materialnego i statusu ekonomicznego, wrzucane przez autorów raportu do jednego worka z 

„konsumpcjonizmem”, stanowi w ich opinii jedno z głównych zagrożeń. Dlatego należy zminimalizować „ludzkie potrzeby i żądania”, oraz „zmniejszyć 
konsumpcję i produkcję per capita”. Należy również – i tutaj autorzy dzielą się wręcz upiornym pomysłem – ograniczyć „WZROST POPULACJI LUDZKIEJ” 

w niektórych regionach. [Reduce the negative global effect of human needs and demand–a function of consumption and production rates, population size, 

and waste–by reducing per capita consumption and production in some regions and human population growth in others]. Z tego wynika, że ideał „dobrego 
życia” niekoniecznie oznaczać będzie szczęśliwą rodzinę z, na przykład, trójką dzieci, posiadającą samochód i własny dom. Wszyscy będziemy – prędzej czy 

później – nakłaniani do zmiany nawyków żywieniowych. Głównym złoczyńcą okazuje się w tej układance mięso, którego produkcja ma generować 

nieprawdopodobne koszty środowiskowe, podobnie jak sama uprawa roli. Już dzisiaj mówi się o konieczności „zwrotu dzikiej przyrodzie” terenu wielkości 
Chin. Osiągnięcie harmonii z naturą to nie tylko zmiana osobistych preferencji, ale przede wszystkim nieprawdopodobne koszty ekonomiczne, które poniesiemy 

wszyscy w podatkach i innych – zapewne ukrytych – daninach. Rewolucja energetyczna, dekarbonizacja, transformacja rolnictwa w skali globalnej; te 

niespotykane w historii ludzkości, ambitne wyzwania mają swoją – równie ambitną – cenę. W tym planie „podatki od działań szkodliwych dla środowiska oraz 
systemy limitów ukierunkowane na emisje zanieczyszczeń” to nic innego jak państwowe narzędzia tej sztucznej i odgórnej transformacji. W międzynarodowe 

programy zaangażowana jest również Polska. Od 2018 r. funkcjonuje również podatek środowiskowy, wymagający uiszczenia rekompensaty za emisję gazów 

cieplarnianych w działalności gospodarczej. Przeróżne formy „ekologicznej” polityki wprowadzają samorządy, a zwłaszcza wielkie miasta. Ministerstwo 
Klimatu wprowadziło od 1 stycznia 2021 r. sześć nowych podatków (np. podatek cukrowy, podatek od plastiku, opłata opakowaniowa), a zabawa dopiero się 

zaczyna. Zaoferowane przez UE środki na wyjście z koronakryzysu jeszcze mocniej zespoliły nas z unijnymi programami, wymagającymi dużo 

radykalniejszych, dużo szybszych i dużo głębszych zmian. „Idee mają konsekwencje”. Sprawa walki ze zmianami klimatu dobitnie jak mało która potwierdza 
tezę Richarda M. Weavera. https://pch24.pl/opinie/dlaczego-film-o-pszczolach-trzeba-obejrzec-w-2021/ 

 

Produkcja studia Dreamworks na pierwszy rzut wygląda na opowiedzianą w 

niezwykle pomysłowy sposób, niewinną bajkę dla dzieci. I rzeczywiście; nie 

brakuje w niej wątków humorystycznych, gadających zwierząt (w tym przypadku 

owadów) czy kolorowej, przyjemnej dla oka stylistyki. Nawet fabuła, choć porusza 

kwestie istotne, nie wychodzi poza lekką i luźną formę narracyjną. Natomiast 

patrząc z perspektywy dzisiejszego, opętanego ekologicznym fundamentalizmem 

świata, już prawie 14-letnie dzieło jawi się jako niezwykle atrakcyjna i przebiegle 

skonstruowana propaganda.                                                                                                                      

W szerokim skrócie: film opowiada o pszczołach, które pozywają ludzi za lata 

wykorzystywania ich tytanicznego wysiłku na rzecz produkcji miodu. Sąd oddaje 

sprawiedliwość owadom, które dzięki zwrotowi ogromnej ilości „skradzionego” 

towaru nie muszą już więcej pracować. Na skutek nie trzeba długo czekać – 

pozostające w ulach pszczoły przestają zapylać kwiaty, drzewa i krzewy, przez co 

istnienie rolnictwa, a w konsekwencji – człowieka staje pod znakiem zapytania. 

https://youtu.be/_x3B2_0uZnw
https://youtu.be/_x3B2_0uZnw
https://pch24.pl/opinie/dlaczego-film-o-pszczolach-trzeba-obejrzec-w-2021/


Polsko – słowackie Święto Konia 
 

 
 

 

Podkuwanie konia / Podkúvanie koňa - https://youtu.be/dsamwoPPaHk 

 

Koń w tradycji i rzemiośle - https://youtu.be/0MzE12saR18 

 

Sanie Konne / Konské Sane - https://youtu.be/1GxIofSWF-w  

 

 

 

https://youtu.be/dsamwoPPaHk
https://youtu.be/0MzE12saR18
https://youtu.be/1GxIofSWF-w


Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i 
zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] 
RED17 czerwca 2021   https://polskatimes.pl/polacy-zaginieni-za-granica-wyjechali-i-znikneli-bez-sladu-zdjecia-nazwiska/ar/c15-15665218

 

Zaginieni z województwa zachodniopomorskiego. Tych 
osób szuka Fundacja ITAKA [ZDJĘCIA] 
https://gk24.pl/zaginieni-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-tych-osob-szuka-fundacja-itaka-zdjecia/ga/c1-15073412/zd/44239014

 

Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! 
Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 18.06.2021 
https://gk24.pl/masz-to-w-apteczce-uwaga-te-leki-moga-byc-grozne-wycofane-leki-z-aptek-w-polsce-nowa-lista-18062021/ar/c14-15177826

 

GIS ostrzega! Wycofane produkty z sieci IKEA, Auchan, 
Biedronka i Lidl. Ale największa jest wpadka glutenowa. 
Wyrzuć to 18.06.2021 
https://gk24.pl/gis-ostrzega-wycofane-produkty-z-sieci-ikea-auchan-biedronka-i-lidl-ale-najwieksza-jest-wpadka-glutenowa-wyrzuc-to-
18062021/ar/c14-15654794

 

Na tych stacjach nie tankuj - sprzedają "chrzczone 

paliwo". UOKiK publikuje dane [LISTA] 
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27219255,na-tych-stacjach-nie-tankuj-uokik-sprawdzil-jakosc-paliw-lista.html#s=BoxOpImg4

 

Edek pomoże Ci sprawdzić rozkład jazdy pociągów. PKP 

wprowadza bota, wirtualnego asystenta głosowego 
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,27178106,edek-pomoze-ci-sprawdzic-rozklad-jazdy-pociagow-pkp-wprowadza.html

 

Unia Europejska ogłosi brutalny plan zagłady Diesla, 
benzyny, LPG, wodoru i e-paliw. Zostaną tylko samochody 
elektryczne 
https://wrc.net.pl/mz-unia-europejska-oglosi-brutalny-plan-zaglady-diesla-benzyny-lpg-wodoru-i-e-paliw-zostana-tylko-samochody-elektryczne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Auta na prąd będą obowiązkowe od 2036 r.  

 

https://polskatimes.pl/polacy-zaginieni-za-granica-wyjechali-i-znikneli-bez-sladu-zdjecia-nazwiska/ar/c15-15665218
https://polskatimes.pl/polacy-zaginieni-za-granica-wyjechali-i-znikneli-bez-sladu-zdjecia-nazwiska/ar/c15-15665218
https://gk24.pl/zaginieni-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-tych-osob-szuka-fundacja-itaka-zdjecia/ar/c1-15073412
https://gk24.pl/zaginieni-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-tych-osob-szuka-fundacja-itaka-zdjecia/ar/c1-15073412
https://gk24.pl/zaginieni-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-tych-osob-szuka-fundacja-itaka-zdjecia/ga/c1-15073412/zd/44239014
https://gk24.pl/zaginieni-z-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-tych-osob-szuka-fundacja-itaka-zdjecia/ga/c1-15073412/zd/44239014
https://gk24.pl/masz-to-w-apteczce-uwaga-te-leki-moga-byc-grozne-wycofane-leki-z-aptek-w-polsce-nowa-lista-18062021/ar/c14-15177826
https://gk24.pl/masz-to-w-apteczce-uwaga-te-leki-moga-byc-grozne-wycofane-leki-z-aptek-w-polsce-nowa-lista-18062021/ar/c14-15177826
https://gk24.pl/gis-ostrzega-wycofane-produkty-z-sieci-ikea-auchan-biedronka-i-lidl-ale-najwieksza-jest-wpadka-glutenowa-wyrzuc-to-18062021/ar/c14-15654794
https://gk24.pl/gis-ostrzega-wycofane-produkty-z-sieci-ikea-auchan-biedronka-i-lidl-ale-najwieksza-jest-wpadka-glutenowa-wyrzuc-to-18062021/ar/c14-15654794
https://gk24.pl/gis-ostrzega-wycofane-produkty-z-sieci-ikea-auchan-biedronka-i-lidl-ale-najwieksza-jest-wpadka-glutenowa-wyrzuc-to-18062021/ar/c14-15654794
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27219255,na-tych-stacjach-nie-tankuj-uokik-sprawdzil-jakosc-paliw-lista.html#s=BoxOpImg4
https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27219255,na-tych-stacjach-nie-tankuj-uokik-sprawdzil-jakosc-paliw-lista.html#s=BoxOpImg4
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,27178106,edek-pomoze-ci-sprawdzic-rozklad-jazdy-pociagow-pkp-wprowadza.html
https://next.gazeta.pl/next/7,151243,27178106,edek-pomoze-ci-sprawdzic-rozklad-jazdy-pociagow-pkp-wprowadza.html
https://wrc.net.pl/mz-unia-europejska-oglosi-brutalny-plan-zaglady-diesla-benzyny-lpg-wodoru-i-e-paliw-zostana-tylko-samochody-elektryczne
https://wrc.net.pl/mz-unia-europejska-oglosi-brutalny-plan-zaglady-diesla-benzyny-lpg-wodoru-i-e-paliw-zostana-tylko-samochody-elektryczne
http://rabka.swmm.eu/test1.php

