
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pruszcz – w woj. kujawsko-pomorskim;                                                                     

 

 

 

 

 

2. Izbica – w woj. lubelskim;                                                                        

 

 

 

 

 

3. Lutomiersk – w woj. łódzkim;                                                                           

 

 

 

 

 

C z y t a j      p o p r z e d n i e : http://rabka.swmm.eu/test1.php 

https://www.tvp.info/54824569

/ministerstwo-spraw-

wewnetrznych-i-administracji-

zglosilo-projekt-rady-ministrow-

ws-statusu-miast-dla-10-

miejscowosci 

Status miasta 

mają otrzymać:  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

10 nowych 

miast 

http://rabka.swmm.eu/test1.php
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci
https://www.tvp.info/54824569/ministerstwo-spraw-wewnetrznych-i-administracji-zglosilo-projekt-rady-ministrow-ws-statusu-miast-dla-10-miejscowosci


4. Bolimów – w woj. łódzkim;                                                                             

 

 

 

 

 

5. Cegłów – w woj. mazowieckim;                                                                                                            

 

 

 

 

 

6. Nowe Miasto – w woj. mazowieckim;                                                                                                                                

 

 

 

 

 

7. Jedlnia-Letnisko – w woj. mazowieckim;                                                             

 

 

 

 

 

8. Iwaniska – w woj. świętokrzyskim;                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Olsztyn – w woj. śląskim                                                                                             

 

 

 

 

 

10. Kaczory – w woj. wielkopolskim.                                  

 

 

 

Supraśl: wystawa, przy której można się modlić 

 
(Pixabay:_Alicja_)       
                                                                                                                                                                                                                                                  

W różnych miejscach Supraśla stanęły kapliczki, które przechodnie mogą podziwiać oraz – jeśli 
chcą – modlić się przy nich. Jest to wystawa plenerowa „Kapliczki – dziedzictwo kulturowe”, którą 
przygotowało Muzeum Ikon w Supraślu. Celem ekspozycji jest zwrócenie uwagi na fakt, iż 
kapliczki powoli znikają z krajobrazu Polski. A jest to cenne dziedzictwo. Wystawa prezentuje 
kapliczki wykonane przez współczesnych twórców.                                                                                                              
Do udziału w projekcie zostali zaproszeni artyści z Polski, Ukrainy i Serbii, w większości związani 
z Międzynarodowymi Warsztatami Ikonograficznymi w Nowicy.                                                             
https://pch24.pl/suprasl-wystawa-przy-ktorej-mozna-i-warto-sie-modlic/  

 
 

 

 

 

 

  

https://pch24.pl/suprasl-wystawa-przy-ktorej-mozna-i-warto-sie-modlic/


 
 

 
 

Najstarszy klasztor na świecie. Znasz go? 
 

 
 

https://pl.aleteia.org/2018/02/25/najstarszy-klasztor-na-swiecie-wiesz-gdzie-sie-znajduje/ 
 

 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.  

Najpierw jedziemy aleją lipową, mijając figurę 

św. Benedykta, aż docieramy do zabudowań 

klasztornych, wśród których jednym z 

najważniejszych jest wirydarz. Został 

otoczony gotyckimi krużgankami, z drzewem 

pośrodku. Klasztor zbudowano w początkach 

XI w., a ogrody benedyktyńskie z 

kaskadowymi tarasami należą do 

najpiękniejszych w Polsce. 

Klasztor Franciszkanów w Panewnikach 

Zanim powstał klasztor, którego budowa 

wstrzymywana była przez władze pruskie, 

franciszkanie postawili w 1905 roku grotę 

lurdzką – podobną do tej z Lourdes, gdzie prawie 

50 lat wcześniej objawiła się Matka Boża. Grota 

do dziś przyciąga pielgrzymów. Bracia 

wprowadzili się do klasztoru już dwa lata później. 

W klasztornej bazylice w stylu neoromańskim od 

2015 roku odbywa się nieustająca adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

 

https://pl.aleteia.org/2018/02/25/najstarszy-klasztor-na-swiecie-wiesz-gdzie-sie-znajduje/
https://pl.aleteia.org/2019/06/05/zobaczcie-tyniec-na-unikalnych-zdjeciach-benedyktyni-swietuja-podwojny-jubileusz/
https://pl.aleteia.org/2019/06/05/zobaczcie-tyniec-na-unikalnych-zdjeciach-benedyktyni-swietuja-podwojny-jubileusz/
https://pl.aleteia.org/2019/06/05/zobaczcie-tyniec-na-unikalnych-zdjeciach-benedyktyni-swietuja-podwojny-jubileusz/


 
 
 

„Ojcze nasz” w języku Suahili. Ta wersja przyprawia 
o gęsią skórkę! 
 

Tę modlitwę znamy wszyscy. Być może to jedna z 

pierwszych, jakich się nauczyliśmy.                                                                                        

Ale być może jeszcze nie słyszeliście                                            

„Ojcze nasz” w języku suahili.  

– posłuchajcie!  
 

Baba Yetu (By Christopher Tin) Lord's Prayer in 

Swahili - Alex Boyé, BYU Men's Chorus/ 

Philharmonic - https://youtu.be/vsINANZ6Riw                                                                

- https://youtu.be/rFEx0jY5emc                                                                                      

-   https://youtu.be/8StQ3ChUM9A 

Suahili to język używany w Afryce Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Kenii, 
Tanzanii, Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie. Jest zapisywany 
zarówno w alfabecie łacińskim, jak i arabskim. Składa się w około 20 dialektów, a 
najpopularniejszym jest unguja, który wywodzi się w Zanzibaru. Językiem suahili 
jako ojczystym posługuje się około 800 tysięcy ludzi. https://misyjne.pl/misja/ojcze-nasz-w-jezyku-suahili-2/

 

 

https://youtu.be/vsINANZ6Riw
https://youtu.be/rFEx0jY5emc
https://youtu.be/8StQ3ChUM9A
https://misyjne.pl/misja/ojcze-nasz-w-jezyku-suahili-2/
https://misyjne.pl/misja/ojcze-nasz-w-jezyku-suahili-2/


 
MACIEJ KLUCZKA  2019-10-07 

Misjonarz z Amazonii: brakuje kapłanów. Ludzie 
czekają rok na Eucharystię [ROZMOWA] 
Otwierając Synod dla Amazonii papież wezwał biskupów, by „nie dali stłamsić się popiołem strachu w obronie kościelnego status 

quo”. A jakie jest status quo Kościoła w Amazonii? Rozmawiamy z misjonarzem, który ten teren i ten Kościół zna, jak własny dom. 

To Włoch, który w Kolumbii posługuje od 20 lat.  >>> Przewodnik po Synodzie Biskupów dla Amazonii 

 
ZDJĘCIE: OBRADY SYNODU, FOT. CLAUDIO PERI, PAP/EPA 

Maciej Kluczka (misyjne.pl): Oczy świata, a na pewno oczy Kościoła, są teraz skupione na Amazonii. Czujecie to?   

https://misyjne.pl/author/maciej_kluczka/
https://misyjne.pl/temat/synod-dla-amazonii/
https://misyjne.pl/misja/przewodnik-po-synodzie-biskupow-dla-amazonii/


Ks. Angelo Casadei (misjonarz Matki Bożej Pocieszenia): Tak. Bardzo to czujemy. To skupienie czujemy jednak już od wielu 

lat, choć nie wszyscy, którzy na nas patrzą, chcą dla nas dobrze. Niektórzy chcą nas bronić, inni chcieliby nas wykorzystać.   

>>> Modlitwa otwierająca Synod dla Amazonii [GALERIA] 

Rozumiem, że wykorzystać w negatywnym sensie?   

Tak, myślę o wielkich korporacjach międzynarodowych, które znają to bogactwo tych terenów i chcą je zgarnąć dla siebie. Mają 

plany, by te tereny wykorzystać. Kupują te tereny i wchodzą na nie z butami. Mam taki konkretny przykład: jest rezerwat, czyl i 

miejsce specjalne i te firmy proponują mieszkającym tam ludziom na przykład budowę szkoły, drogi. To jest bardzo potrzebne i 

przez to ta propozycja wygląda atrakcyjnie, ale jeśli się ją przyjmie, to ludzie, którzy tam mieszkają, stracą wszystko, co mają, 

naturę. Te firmy zyskują prawo do eksploatacji, coś dają, ale w rzeczywistości wszystko niszczą.   

A na to, by zyskali prawo do tych ziem zgadzają się rządcy tych terenów, czy też miejscowa ludność? Nie zdziwiłbym się, 

gdyby chcieli skorzystać z tych potencjalnych profitów.  

Ecopetrol (firma z Kolumbii) ciągle szuka miejsc, w których mogłaby wydobywać ropę naftową i gaz ziemny. 

 
ZDJĘCIE: FLAGA KOLUMBII, FOT. EPA 

Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu walczył z uciskiem człowieka ze strony autorytarnych reżimów. Walczył o 

podstawowe wolności: prawo do życia, do wolnego wyboru, do wyznawania religii. Z kolei Franciszek wstawia się za 

ludnością uciśnioną ekologicznie, przeciwko dewastacji środowiska naturalnego. Czy dobrze widzę ten rys? Społeczny 

rys pontyfikatu?   

Ten problem od początku jest obecny w pontyfikacie Franciszka, ale także w dokumentach Kościoła z Ameryki Łacińskiej – w 

dokumentach z Aparecidy. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że Franciszek nie mówi tylko o środowisku w kontekście przyrody, 

fauny, flory i złóż naturalnych. Papież ma integralną wizję – środowisko widzi razem z człowiekiem. Broniąc i chroniąc środowisko, 

chroni i dba też o człowieka.  

>>> Papież na Synodzie dla Amazonii: jeśli ktoś przybył z pragmatycznymi zamiarami, niech się nawróci 

https://misyjne.pl/modlitwa-otwierajaca-synod-dla-amazonii-galeria/
https://misyjne.pl/papiez-na-synodzie-dla-amazonii-jesli-ktos-przybyl-z-pragmatycznymi-zamiarami-niech-sie-nawroci/?fbclid=IwAR0iSSyS6UyidVQPT-70feireRuhASlllhFuE8kfeCqqjI-Q6MTdIKaDXBg


Wobec Synodu dla Amazonii, tu w Europie, wielu ma też oczekiwania co do zmiany niektórych kościelnych przepisów. 

Część katolików oczekuje wprowadzenia możliwości wyświecania na kapłanów żonatych mężczyzn (viri probati). 

W waszych realiach nie chodzi o „pozbycie” się celibatu, ale o zwiększenie dostępności Eucharystii, Komunii świętej dla 

wiernych. Ta sprawa – z waszego punktu widzenia – stoi na szczycie agendy synodu?   

Ten temat, w przygotowaniach do synodu, podniosły wspólnoty oddolne, środowiska katolików z Amazonii. Taka jest 

rzeczywistość, tereny są ogromne. Jestem proboszczem, moja parafia liczy 100 wiosek, czyli 100 parafialnych wspólnot. 

Przemierzam ten teren bez samochodu, konno i rzeką. W tym rozwiązaniu chodzi o to, by w ewangelizacji pomagać mogły także 

inne osoby, także świeccy. Teren jest ogromny, katolików wielu, a ksiądz jeden. 

>>> Kard. Kasper: Eucharystia jest wartością wyższą niż celibat 

 
FOT. CATHOPIC 

Co jaki czas widzi ksiądz jedną taką wspólnotę?  Cały rok nie wystarczy, by chociaż raz odwiedzić wszystkie wspólnoty. 

Niedawno odwiedziłem wspólnotę, u której był 2 lata temu.  Czyli tacy wierni przez ten cały czas nie mogli przyjąć 

Najświętszego Sakramentu do serca, tak?  Niestety tak.  Czy religijność tych ludzi zupełnie różni się od tej naszej, 

europejskiej? Gdybyśmy trafili tam na nabożeństwo, to byśmy zupełnie się zdziwili?  Ta religijność przesiąknięta jest – 

siłą rzeczy – regionalnymi tradycjami i ludowymi wierzeniami… Czy może przyjmując katolicyzm mieszkańcy Amazonii 

przyjmują też część judeo-chrześcijańskiej tradycji?  Słowo kluczowe to „dialog”. My spotykamy ich, oni nas. W tym dialogu 

odkrywamy, że niektóre wartości są bardzo bliskie Ewangelii, a nawet już same są  Ewangelią. Wystarczy tylko to tym ludziom 

uświadomić, nazwać to. W praktyce, często, to już jest Ewangelia. W tej ewangelizacji trzeba szanować to, co oni przynoszą. To 

długi proces, trwa latami, ale owoce, które przynosi są piękne.  

 

  ZDJĘCIE: KS. ANGELO CASADEI, FOT. MACIEJ KLUCZKA 

***  Ksiądz Angelo Casadei pochodzi z Włoch, jest misjonarzem Matki Bożej Pocieszenia. W Kolumbii i w rejonie Amazonii pracuje 

od 20 lat, jest proboszczem parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w wikariacie Porto Legisam 

Solamo.  https://misyjne.pl/misja/misjonarz-z-amazonii-brakuje-kaplanow-ludzie-czekaja-rok-na-eucharystie-rozmowa/ 

 

https://misyjne.pl/biskup-z-ekwadoru-zonaci-kaplani-sa-w-amazonii-koniecznoscia/
https://misyjne.pl/kard-kasper-eucharystia-jest-wartoscia-wyzsza-niz-celibat/
https://misyjne.pl/misja/misjonarz-z-amazonii-brakuje-kaplanow-ludzie-czekaja-rok-na-eucharystie-rozmowa/


25 LIPCA 2021: PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ BABĆ,                                    
........... DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH.  

 

 
FOT. PEXELS.COM  KAI  2021-07-24 

Pielgrzymki, msze św. w intencji osób starszych, odwiedziny dziadków czy zaproszenie do 

spotkania młodzieży z przedstawicielami najstarszych pokoleń – to niektóre ze sposobów, w jaki 

można świętować Światowy Dnia Dziadków i Osób Starszych. Będzie on obchodzony po raz 

pierwszy, z inicjatywy papieża Franciszka, w niedzielę 25 lipca. 

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w lipcu, w niedzielę, która 

przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się św. 

Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca. Towarzyszą im 

słowa z Mt: „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”. >>> Anna i Joachim – święci dziadkowie Jezusa 

 

 

fot. EPA/FEHIM DEMIR 

Propozycja dla teściów: 

https://misyjne.pl/temat/swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych
https://misyjne.pl/temat/papiez-franciszek/
https://misyjne.pl/temat/jezus/
https://misyjne.pl/swiete-babcie-dziadkowie/


„Teściowie z nieba rodem?” – pod takim hasłem do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w 

Parczewie pielgrzymować będą dziadkowie i teściowie. Pielgrzymka, organizowana z okazji 

obchodzonego po raz pierwszy, Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, odbędzie się 26 

lipca. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30. 

Pielgrzymka ma status diecezjalny, a w jej programie znajdzie się m.in. konferencja ks. dr. Jacka 

Rabendy, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin kurii siedleckiej, różaniec w intencji 

rodziców i dzieci oraz Eucharystia w intencji teściów pod przewodnictwem biskupa siedleckiego 

Kazimierza Gurdy. >>> Błogosławiona teściowa. To nie żart! 

 

Odwiedziny, poczęstunki 
 

fot. Pexels 

 

Świętowanie sposobem na solidarność 
 

„W zglobalizowanym świecie relacje między osobami starszymi a rodzinami nie są już tak 

oczywiste jak dawniej, lecz przeciwnie, są stale kwestionowane. Zjawisko to przybiera różne 

kształty w zależności od geograficznego i kulturowego kontekstu, ale występuje kilka cech 

wspólnych, które nasuwają wniosek, iż kryzys relacji pomiędzy osobami starszymi a ich rodzinami 

stanowi znak czasów, który należy wziąć pod rozwagę. Duszpasterstwo rodzin, często skupione 

wyłącznie na relacjach pomiędzy małżonkami lub pomiędzy rodzicami a dziećmi, niechętnie 

zajmuje się kwestią stosunków łączących starszych rodziców z ich dorosłymi dziećmi lub 

dziadków z wnukami” – napisano we wskazówkach na Dzień Dziadków. 

 

>>> Życzenia Sekretarza KEP z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych 

 

Kościół jest świadomy potrzeby pojednania między pokoleniami i trudności, jakie przeżywają 

ludzie starsi, ale nie przypisuje winy nikomu. Wobec tego złożonego scenariusza (pandemia, 

poszukiwanie nowej, pierwszoplanowej roli dla ludzi starszych, kryzys stosunków rodzinnych), a 

także chcąc pomóc wiernym nie popaść w rezygnację i przygnębienie, Kościół wybrał najbardziej 

prosty sposób na rozpoczęcie wspólnej drogi i umacnianie solidarności: świętowanie. Starsi i 

młodsi razem – rodzice i dzieci, dziadkowie i wnuki, członkowie tej samej i różnych rodzin.  

https://misyjne.pl/jutro-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-jak-mozna-go-spedzic/

 

 

https://misyjne.pl/temat/maryja
https://misyjne.pl/temat/rodzina
https://misyjne.pl/temat/siedlce
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/swieta-tesciowa-to-nie-zart-12/
https://misyjne.pl/zyczenia-sekretarza-kep-z-okazji-swiatowego-dnia-dziadkow-i-osob-starszych/
https://misyjne.pl/jutro-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-jak-mozna-go-spedzic/
https://misyjne.pl/jutro-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-jak-mozna-go-spedzic/


Feministyczny „Kod Marii Magdaleny”. Rozmowa z 
Pawłem Lisickim 
 

 
(fot. screen filmu PASJA (2004)) 

– Na pewno z punktu widzenia wiarygodności byłoby lepiej, gdyby do grobu jako pierwszy dotarł św. Piotr lub św. 
Jan czy św. Andrzej. Ewentualnie pierwsza mogła dotrzeć do grobu Maria, Matka Pana Jezusa.  Tyle że Ewangelie 
wymieniają na pierwszym miejscu Marię Magdalenę. Nie ma lepszego znaku autentyczności. To moim zdaniem 
koronny i rozstrzygający dowód na prawdomówność ewangelistów. Podali (wszyscy!) najbardziej ambarasującą i 
niewygodną informację. Nie ma lepszego sprawdzianu dla ich prawdomówności.  Dlatego też i dla nas Maria 
Magdalena może być najlepszym i niezastąpionym świadkiem, patronką prawdy o Zmartwychwstaniu – mówi redaktor 

naczelny tygodnika „Do Rzeczy”, dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki.  

 Czym różniło się podejście do kobiet, jakie prezentował Jezus Chrystus, od tego, jakie prezentowali Żydzi sprzed 
2 000 lat? Przede wszystkim Pan Jezus uznawał i okazywał szacunek dla godności kobiet. Dopuszczał je do grona 
uczniów – były wśród tych, które słuchały Jego Dobrej Nowiny. W Jego wypowiedziach, inaczej niż u wielu 
współczesnych mu rabinów, nie sposób znaleźć pogardy, lekceważenia, wyniosłości. Kobiety tak jak mężczyźni 
mogą stać się członkami nowej rodziny opartej na wierze w Niego. Pan Jezus nie boi się też dotyku kobiety. 
Niezwykle ważne z tego punktu widzenia jest jego spotkanie z kobietą cierpiącą na upływ krwi. Podchodzi ona do 
niego i dotyka kraju Jego szaty, bo wierzy, że zostanie uzdrowiona. „A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc 
wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu 
uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć 
tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim 
i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze 
swej dolegliwości!” (Mk 5, 30-34). Trzeba pamiętać, że dotykając Pana Jezusa kobieta cierpiąca na krwotok uczyniła 
Go nieczystym – Pan Jezus się przed tym nie wzbrania. Ta moc, która z Niego uszła, oznacza, że cud dokonał się 
dzięki wierze. Jezus pochwala wiarę kobiety, jej nieczystość rytualna w ogóle Go nie przejmuje. W kluczowych 
momentach to kobiety odgrywają ważną rolę w Ewangeliach. Obok starca Symeona to prorokini Anna rozpoznaje w 
Panu Jezusie zapowiedzianego Mesjasza. To Matka Pana Jezusa skłania Go do dokonania pierwszego cudu w 
Kanie Galilejskiej. Chrystusowi towarzyszą w czasie podróży misyjnych kobiety: „Następnie wędrował przez miasta i 
wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od 
złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów;  Joanna, żona Chuzy, 
zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia” (8, 1-3). To rzecz zupełnie 
niebywała, niezwykła. Tak samo to kobieta jest wzorem pobożności – Maria „wybiera lepszą cząstkę” niż Marta i 
zostaje pochwalona. Inny wzór daje kobieta, wdowa, która wrzuca do skarbony swój mały grosz. Wreszcie Maria 
namaszcza Pana Jezusa w Betanii, a jej imię ma być głoszone na całym świecie. Kobiety też są jedynymi, które do 
końca wiernie trwają przy Panu Jezusie w czasie egzekucji, przy krzyżu, wreszcie odprowadzają Jego ciało do 
grobu...  https://pch24.pl/feministyczny-kod-marii-magdaleny/
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Litania do św. Marii Magdaleny 

Miłosierny Boże, który przez życie św. Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi 

nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej wstawiennictwem umieli rodzić się 

do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. 

Rodząca sie na nowo dla łaski, módl się za nami. 

Porzucająca wszystko dla swego Nauczyciela, módl się za nami. 

Olśniona miłosierdziem Jezusa, módl się za nami. 

Zachwycona nauką Mistrza, módl się za nami. 

Namaszczająca Jezusa miłością, módl się za nami. 

Stojąca pod Krzyżem, módl się za nami. 

Wspierająca Matkę Bolesną, módl się za nami. 

Umacniająca wątpiących, módl się za nami. 

Witająca Zmartwychwstałego, módl się za nami. 

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. 

„Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą 

również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła” 

Módlmy się: 

Miłosierny Boże, który przez życie św Marii Magdaleny ukazałeś nam wzór drogi nawrócenia, miłości i pokuty spraw abyśmy za Jej 

wstawiennictwem umieli rodzić się do życia w Chrystusie i opłakując dawne winy doskonalić się w miłości. Przez Chrystusa, Pana 

naszego.  

Amen.  https://stacja7.pl/modlitwa/litania-do-sw-marii-magdaleny/
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Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, 

Duchu Święty, Boże, 

Święta Trójco, jedyny Boże, 

Święta Maryjo, matko uczniów Chrystusowych, módl się za nami 

Święty  Michale Archaniele, który Bożą Mocą zwyciężyłeś szatana, 

Święty Józefie,  który byłeś ziemskim ojcem samego Boga, 

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy Pańscy, 

Wszyscy Apostołowie i uczniowie Pańscy, 

Święty Janie, który zostałeś nazwany Synem Gromu, 

Święty Tomaszu, który przełamałeś niedowiarstwo jednocząc się z Mistrzem poprzez rany, 

Święty Mateuszu, który miałeś odwagę porzucić wygodne życie i wyruszyć za Chrystusem w nieznane, 

Święty Krzysztofie, który poniosłeś męczeńską śmierć podczas prześladowań pierwszych chrześcijan, 

Święty Andrzeju, bracie Piotrowy, który naśladowałeś Jezusa również w Jego śmierci krzyżowej, 

Święty Pawle, miłujący prawdę, który w dobrych zawodach wystąpiłeś i wiary ustrzegłeś, 

Święty Łukaszu, gorliwy badaczu życia Jezusa, jego matki i apostołów, 

Święty Piotrze, którego słabości nie zatrzymały w kochaniu Mistrza, 

Święty Wojciechu, któryś chwałę Bożą ponad swoje życie cenił, 

Święty Macieju Apostole, nieulękniony wobec kamienowania i ścięcia toporem, 

Święty Marcinie patronie żołnierzy, obrońco niewinnych walczący znakiem krzyża, 

Święty Robercie pogromco złych duchów, wspierający ubogich, wierny modlitwie i Kościołowi, 

Święty Dawidzie, który wróciłeś do swojej ojczyzny, by tam głosić Chrystusa mimo groźby śmierci, 

Święty proroku Danielu, którego Bóg ocalił z jaskini lwów, 

Święty Grzegorzu, wytrwały budowniczy Kościoła Świętego, 

Święty Dariuszu, nieustraszony misjonarzu pogan, 

Święty Marku, skrzydlaty Lwie, odważny i wierny przyjacielu, 

Święty Sebastianie, silniejszy od wrogich strzał i dzielnie sprzeciwiający się ziemskiej tyranii, 

Święty Ireneuszu, nauczycielu Prawd Bożych wytrwale zmagający się z herezją, 

Święty Sylwestrze, gorliwy w służbie Chrystusowi, który święta pogańskie zamieniałeś w święta ku czci Pana, 

Święty Patryku, który stałeś się wyzwolicielem swoich oprawców, 

Święty Włodzimierzu, potężny władco, który po przyjęciu wiary w Chrystusa starłeś w proch pogańskie bożki, 

Święty Arturze, który przyjąłeś cierpienie i śmierć z powodu rozłamu Kościoła, ludzkiej chciwości i pychy, 

Święty Julianie, pielgrzymie i pokutniku, który wyciągałeś swe ręce do potrzebujących pomocy, 

Święty Szymonie, który mężnie wspierałeś chorujących, 

Święty Adamie, pustelniku wytrwały w ubóstwie i dobry jak chleb, 

Święty Bartłomieju, męczenniku, który narodziłeś się do nowego życia z Chrystusem, 

Święty Henryku, biskupie upominający błądzących, 

Święty Arkadiuszu, który zachowałeś wierność wierze w obliczu oprawców i cierpienia, 

Święty Jakubie, uczniu Chrystusa towarzyszący tajemnicom Jego życia, 

Święty Dominiku, wielki kaznodziejo nawracający umysły ludzi do Chrystusa, 

Święty Karolu, męczenniku niosący Chrystusa Indianom, 

Święty Damianie, lekarzu prowadzący dusze do Chrystusa, 

Święty Mirosławie, męczenniku stawiający czoło złu niesionemu przez komunizm, 

Święty Jarosławie, książę Słowian, 

Święty Adrianie, wytrwały badaczu i znawco Pisma Świętego, 

Litania do Świętych               

-       Mężczyzn 



Święty Mariuszu, obrońco i dobrodzieju biednych, 

Święty Norbercie, wędrowny kapłanie, szerzący kult Eucharystii, 

Święty Oskarze, misjonarzu Skandynawii, przez którego Bóg cudownie uzdrawiał, 

Święty Jacku, Światło Północy i apostole Słowian, 

Święty Romanie, dzielny męczenniku, który odmówiłeś składania ofiary pogańskim bożkom, 

Święty Rafale Archaniele, poprzez którego Bóg naprawia, 

Święty Ignacy, żołnierzu i towarzyszu Jezusa, 

Wszyscy święci mężczyźni, módlcie się za nami 

“Wybaw nas Panie” 

Od zatwardziałości serca, wybaw nas Panie 

Od zasadzek szatana 

Od nieczystych myśli i czynów, 

Od nagłej i niespodziewanej śmierci, 

Od śmierci wewnętrznej 

Od śmierci wiecznej 

Przez Twoje wcielenie, 

Przez Twoje narodzenie, 

Przez Twój chrzest i post święty, 

Przez Twój krzyż i mękę, 

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, 

Przez Twoje święte zmartwychwstanie, 

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie 

Przez zesłanie Ducha Świętego, 

Przez Twoje ponowne przyjście w chwale, 

“Wysłuchaj nas Panie” 

Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcił, wysłuchaj nas Panie 

Abyś nas utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, 

Abyś uchronił nas, naszych braci i rodziny od wiecznego potępienia, 

Abyś uczył nas kochać naszych wrogów, 

Abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, 

Abyś zachował papieża i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności i odwadze, 

Abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, 

Abyś wszystkich ludzi doprowadził do Twojego światła, 

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.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste. 

W.: I odnów we mnie moc ducha.                                                                                                                                                                              

Amen! 

 

 



Męski Modlitewnik to ogromne bogactwo duchowe – konkrety i modlitwy tworzy kilkudziesięciu księży i 
ojców zakonnych. Po Modlitewnik może sięgnąć każdy – niezależnie od wieku, dlatego możesz go również 
podarować swoim bliskim. Prowadzimy zbiórkę, aby nie tylko móc wydać ten wyjątkowy przewodnik po 
męskiej drodze życia, ale także żeby dać mężczyznom poczucie jedności i wspólnoty. 
https://zbieram.pl/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=jak-zbierac&ts=adw-jak-
zbierac&gclid=EAIaIQobChMIr9Dqwvb08QIVjUEeAh2PtQdJEAEYASAAEgKFT_D_BwE 

 
 

Zdecydowaliśmy się na model crowdfundingowy (zbiórkowy) po bardzo dobrych doświadczeniach z 

wydaniem Modlitewnika „Weź i się módl”. Zapraszając do udziału tworzymy ten Modlitewnik razem – 

zaangażowanie naszych Darczyńców to powód do dumy, wielka radość i najlepsza motywacja do wytężonej 

pracy! 

Na wydanie męskiego modlitewnika potrzebujemy uzbierać 45 tysięcy złotych. Jego wysyłkę planujemy 

rozpocząć od 30 września, lub od momentu, kiedy uzbieramy potrzebną kwotę.                                                          

Kliknij, aby przejść do strony zbiórkowej>>> 

https://stacja7.pl/modlitwa/pomoz-nam-wydac-meski-modlitewnik-to-kompas-i-mapa-w-swiecie-meskich-wartosci/
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https://wspieram.stacja7.pl/
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https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxxi-piesza-pielgrzymka-milosierdzia-odbywajaca-sie-pod-haslem-wstan-wez-dziecie-i-jego-matke-i-idz-w-drodze-do-
wilna/   https://youtu.be/wkngFbd4nnI   https://youtu.be/L-Z5tIS4igw 
 

 

 
 

 

Hiszpania - https://pch24.pl/hiszpania-oplakane-konsekwencje-

pandemii-i-lockdownu-dla-psychiki-dzieci-i-mlodziezy/ 

 

 

 

Polska - https://www.pcworld.pl/news/Pierwszy-na-swiecie-pociag-

wodorowy-Polska-wsrod-liderow-wprowadzania-nowej-technologii-

Aktualizacja-12-07-2021r,429075.html   https://youtu.be/hJL7Q03R9o4 

 

 

 

 

 

 Polska - https://medianarodowe.com/2021/06/17/bp-athanasius-

schneider-wykorzystywanie-nienarodzonych-plodow-jedna-z-

najbardziej-przerazajacych-form-kanibalizmu-wideo/ 

 

 

https://pch24.pl/ateizm-czym-tak-naprawde-jest-niewiara-w-istnienie-pana-boga/           

https://m.pch24.pl/abp-jedraszewski-zagraza-nam-ideologia-ateizmu-to-ona-odbiera-nam-godnosc/  

https://pch24.pl/pchtv/profesor-pawel-skrzydlewski-absurdy-ateizmu-2/    

https://m.pch24.pl/ateizm-wspolczesne-opium-dla-ludu-rozmowa-z-ks-prof-bortkiewiczem/ 

 

 

 

 

Pielgrzymka z Suwałk do Ostrej Bramy w Wilnie. 
http://dwutygodniksuwalski.pl/126224/       

http://www.suwalki-wilno.salezjanie.pl/  

 https://youtu.be/onPiVFPHC50    
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Nikogo nie wolno zapomnieć 

 

 
Rok 1982. 3 maja w Warszawie. Pacyfikacja demonstracji przez ZOMO na Rynku Starego Miasta. Fot. PAP/Teodor Walczak 
 

 

 
Tym razem chodzi o możliwość godnego upamiętnienia wszystkich, którzy zgodnie z wymogami 
ustawowymi zasłużyli na status działacza opozycji, osoby pokrzywdzonej czy represjonowanej. O nich 
powinno zatroszczyć się państwo – jak sto lat temu troszczyło się o pozostałych jeszcze przy życiu 
powstańców styczniowych – a ich nazwiska powinny znaleźć się w księdze naszych dziejów. I to 
niezależnie od tego, czy się sami o to postarali, czy też chce ich upamiętnić wspólnota lokalna, samorząd 
czy organizacja. https://tygodnik.tvp.pl/54853509/obowiazkiem-panstwa-jest-pomoc-dla-bylych-
opozycjonistow-i-represjonowanych-w-prl
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W 1628 roku zachodni świat chrześcijański stał się świadkiem niezwykłej ucieczki dokonanej z tureckiego okrętu pod 
kierownictwem Marka Jachimowskiego, wziętego do niewoli tureckiej 1620 roku w czasie bitwy pod Cecorą. On to, 
wykorzystując sytuację opuszczenia przez większość załogi tureckiej galery przy wyspie Lesbos, dokonał buntu i szczęśliwie 
(pomimo sztormu i pościgu) dopłynął do Palermo, skąd udał się do Rzymu, gdzie po spotkaniu z papieżem Urbanem VIII udał się 
do Krakowa i złożył jedną ze zdobytych na Turkach chorągwi. Drugim wielkim z polskich awanturników morskich w XVII wieku był 
Tomasz Stanisław Wolski. Był on jednym z najsłynniejszych podróżników polskich epoki saskiej, a przy tym uczestnikiem walk z 
korsarzami na Morzu Śródziemnym. Jak podawała prasa polska z okresu międzywojennego, (…) chciał nawet zaatakować pod 
banderą hiszpańską Alger – główny ośrodek korsarstwa berberyjskiego, ale powstrzymano go od tego kroku z obawy 
komplikacji politycznych. Jednak najsłynniejszym awanturnikiem tego okresu był bez wątpienia admirał floty holenderskiej 
Krzysztof Arciszewski. Pochodząc z wielkopolskiego Rogalina, brał udział początkowo walkach, jakie Rzeczpospolita prowadziła o 
Inflanty. Następnie został skazany za zabójstwo palestranta (odpowiedzialnego za zrujnowanie finansowe rodziny) na wygnanie. 
Brał wówczas udział w wojnie 30-letniej. Miał on w roku 1625 odbyć spacer po dnie Morza Północnego. Jego opis wyprawy 
wskazuje, że używał on wówczas specjalnego skafandra. Jeśli wydarzenie to rzeczywiście miało miejsce, jest on pierwszym 
człowiekiem na świecie, który nurkował kilka godzin. Od 1629 roku brał udział w holenderskich walkach o Brazylię. W czasie tego 
pobytu dokonywał naukowych obserwacji spotykanej tubylczej ludności. W 1646 roku powrócił do Rzeczpospolitej. Brał udział w 
obronie Lwowa przed Chmielnickim w 1648 roku, w odsieczy Zbaraża, w bitwach pod Zborowem i Piławcami. Zmarł 1656 roku. 
Zaprezentowane przykłady to tylko największe perły polskiej historii odkrywania świata przez Polaków w XVII wieku. Są oni 
najlepszym przykładem, że nigdy nasi przodkowie nie czuli się gorsi od swoich zachodnich towarzyszy broni, a często to oni 
stawali na czele podejmowanych inicjatyw. https://www.magnapolonia.org/oni-rozslawiali-imie-rzeczypospolitej/#_ftnref1

 

 
 

 

Parafia błażowska pw. św. Marcina może się poszczycić wyjątkowym 

bohaterm. Jest nim ks. Michał Pilipiec ps. „Ski”, w latach 1939-1944 

wikariusz parafii, żarliwy kapłan, a zarazem nieustraszony i niezłomny 

żołnierz zarówno Chrystusa, jak i sprawy polskiej, który po okrutnych 

torturach w UB i NKWD poniósł w dniu 8 grudnia 1944 roku śmierć 

męczeńską z rąk rodzimych oprawców, przy udziale naszego 

„wschodniego brata”. Jego działalność wynikała z ogromnego 

patriotyzmu i potrzeby sprawowania posługi duchowej, co 

wprowadziło Go, jako jednego z pierwszych, bo już w lutym 1940 roku, 

w szeregi ZWZ-AK. Jako kapłan dostrzegał, że środowisko, w jakim się 

znalazł, potrzebuje duchowego i moralnego wsparcia, toteż cały swój 

wysiłek i przekonania skierował na ugruntowanie zasad wiary i 

wychowanie duchowo-moralne żołnierzy Armii Podziemnej. 

Sprawowane przez Niego msze św. w lesie lub stodole przy ołtarzyku 

polowym, wygłaszane homilie oraz przepojone głębokim 

patriotyzmem rekolekcje dodawały żołnierzom otuchy i wiary w 

słuszność walki z wrogiem i w zwycięstwo. Słowa Jego były 

przyjmowane zawsze z wielką powagą, odpowiedzialnością i pokorą. 

W okolicznościach, jakie sam sobie narzucił, potrafił swe obowiązki 

spełniać z godnością i odpowiedzialnością – zarówno te jawne jako 

wikariusz, jak i konspiracyjne, jako kapelan placówki błażowskiej 

„Buk”, a do wiosny 1944 roku jako kapelan Obwodu Rzeszowskiego 

„Rozbratel” w stopniu kapitana. 

Oni rozsławiali imię 
Rzeczypospolitej  
Dziś dla Państwa kolejna porcja wiedzy o polskich 
bohaterach, którzy w okresie nowożytnym, służąc często 
pod obcymi banderami, rozsławiali imię Rzeczypospolitej, 
odwagę jej żołnierzy i wierność zasadom, w jakich zostali 
wychowani. 
 

https://www.magnapolonia.org/oni-rozslawiali-imie-rzeczypospolitej/#_ftnref1
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Kolejne odkrycie w Toledo: szczątki czterech osób, 
przy których leżał orzełek wojskowy 
Wczoraj zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł na terenie więzienia Toledo w Warszawie 
przemieszane szczątki czterech osób złożone w jednej jamie grobowej. Czaszki trzech osób noszą ślady strzału w 
potylicę. Przy szczątkach znaleziono polskiego orzełka wojskowego. 

 

Autor/źródło: Facebook / Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN 

 

Na początku lipca zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka wrócił na teren, gdzie niegdyś 
zlokalizowane było Więzienie Karno-Śledcze Warszawa III (tzw. Toledo).  
 
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN bada kolejne dostępne obszary, które kiedyś należały do więziennej działki lub 
bezpośrednio z nią sąsiadowały. Wiosną 2020 r., podczas prac ziemnych prowadzonych na terenie dzisiejszego 
osiedla, archeolodzy IPN zabezpieczyli szczątki trzech osób, pogrzebanych bez trumny. W kolejnym etapie (wrzesień 
2020), na terenach sąsiadujących z osiedlem (m.in. działka jednostki wojskowej) Biuro przeprowadziło badania, 
podczas których ujawniono szczątki kolejnych 16 osób. Wiosną br. kontynuowano prace i wówczas podjęto dwa 
szkielety, które spoczywały bezpośrednio pod murem dawnego więzienia. Odnaleziono również jeden pochówek 
oddalony od więziennego muru o kilka metrów. Celem trwającego etapu jest przebadanie terenu, gdzie znajdują się – 
dziś nieużywane – garaże. Aby przeprowadzić prace należy usunąć warstwę asfaltu oraz zalegającego pod nim 
gruzu. 
Do 20 lipca w trakcie prac ujawniono szczątki 20 osób. 8 lipca, pod warstwami gruzu i asfaltu, odkryto szczątki 
mężczyzny w wieku 35–45 lat, pogrzebane bez trumny w małym, bezimiennym grobie. 

W środę 21 lipca odkryto szczątki kolejnych czterech osób. Leżały one przemieszane w jednej jamie grobowej. 
Czaszki trzech osób noszą ślady strzału w potylicę. Przy szczątkach znaleziono polskiego orzełka wojskowego. 

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca Prezesa IPN, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN mówił na miejscu 
prac przed rozpoczęciem obecnego etapu poszukiwań: 

„Rozpoczęliśmy kolejny etap prac poszukiwawczych na terenie dawnego więzienia Toledo na warszawskiej Pradze. 
Pracowaliśmy tutaj w ubiegłym i bieżącym roku, odnajdując szczątki 19 ludzi. W tej chwili stoimy przed miejscem, 
gdzie ujawniliśmy szczątki kolejnego człowieka. Ujawniają się zarysy kolejnych jam grobowych. Przed nami jeszcze 
ponad tydzień pracy. Będziemy badali obszar znajdujący się na terenie dawnego ogrodu więziennego, tuż przy starym 
fragmencie zachowanego muru. Możemy obiecać, że – jak zawsze – dopóki całego obszaru nie przebadamy tych 
działań nie zakończymy! Wierzymy, że ujawnimy nie tylko te szczątki, które dzisiaj odkryliśmy, ale będzie ich więcej”.  

Źródło: Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN  https://opoka.news/kolejne-odkrycie-w-toledo-szczatki-czterech-osob-przy-ktorych-lezal-orzelek-wojskowy

 
 

 

 

 

 

https://opoka.news/kolejne-odkrycie-w-toledo-szczatki-czterech-osob-przy-ktorych-lezal-orzelek-wojskowy
https://opoka.news/kolejne-odkrycie-w-toledo-szczatki-czterech-osob-przy-ktorych-lezal-orzelek-wojskowy


 
 
 

Ksiądz Stefan Lechczyński - bohater Powstania 
Warszawskiego i powojennej Polski 
Biografia księdza Zdzisława Barana (znanego też jako Stefan Lechczyński) mogłaby 
być doskonałym materiałem na film. Dwie tożsamości, dwie różne działalności... Ich 
cel był jednak jeden – nieść w każdej chwili pomoc słabszym, poświęcać się w imię 
wyższych celów i żyć zgodnie z zasadami Dekalogu.                                                

https://histmag.org/Ksiadz-Stefan-Lechczynski-bohater-Powstania-Warszawskiego-i-powojennej-Polski-11380 

 

https://histmag.org/Ksiadz-Stefan-Lechczynski-bohater-Powstania-Warszawskiego-i-powojennej-Polski-11380
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https://zastawie-netau.net/bohaterowie-powstania-styczniowego-stanislaw-brzoska/
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Kapelan wojskowy udawał przestępcę, by uratować 
dziecko przed handlem organami 

 

 
Juankidyc, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons 
 

„Wadliwe produkty” 
W latach 90. ks. Ignacio był członkiem specjalnej misji hiszpańskiej policji krajowej w Salwadorze w Ameryce 
Środkowej i tam był świadkiem nieoczekiwanej transakcji handlowej „wadliwych towarów”. Za zarobione pieniądze 
sprzedająca rodzina, która była w skrajnej biedzie, chciała kupić jedzenie, aby wyżywić cztery córki. Za 25 dolarów 
grupa kupujących „wadliwe towary” miała nabyć 14-letniego sparaliżowanego nastolatka o imieniu Manuel. Chłopiec 
zostałaby potem sprzedany w kawałkach na międzynarodowym runku handlującymi ludzkimi narządami. W tej 
przerażającej i prawdziwej historii wszystko jest szokujące: nędza rodziny, która w skrajnej desperacji chce sprzedać 
dziecko, skatalogowanie bezbronnego człowieka jako wadliwego produktu, zakup człowieka przez innych, którzy chcą 
świadomie go zamordować i sprzedać na kawałki, mordercy bez nawet podstawowych odruchów moralnych. 
Szokujące jest również to, że sprawa Manuela nie jest odosobniona. 

 
Ratunek w górach 
Kiedy ksiądz dowiedział się, że sparaliżowane dziecko ma zostać oddane handlarzowi organami, nie wahał się 
zaryzykować życia, aby je uratować. Ówczesny kapelan wojskowy przez tydzień nie golił brody, wynajął ciężarówkę, 
ubrał się po cywilnemu i z niezwykłą samokontrolą udał się do domu ubogiej rodziny w górach Panchimalco, udając 
słynnego handlarza narkotyków. Zaoferował rodzinie dolara więcej niż uzgodniono, przywitał biedne dziecko, wsadził 
go do ciężarówki i odjechał. Manuela właśnie uratowano przed okropną śmiercią. 
 
A rodzina? 
„W ciągu kilku sekund zdałem sobie sprawę, że to jedyny w życiu pociąg, do którego musiałem wsiąść i 
odjechać. Wiedziałam, że to dziecko zmieni moje życie”. A co z rodziną, która sprzedała syna? Czy ksiądz wiedział, 
że sprzedają go handlarzowi organami? „Jedną z rzeczy, których uczysz się z czasem, jest to, że nie możesz 
osądzać. To dziecko i tak by umarło, a oni je sprzedali z desperacji” – mówi ksiądz. Jednak „pewna” śmierć Manuela 
nie musiała odbyć się w tak okrutny sposób. Ojciec Ignacio załatwił mu potrzebne leczenie, intensywną terapię 
rehabilitacyjną, aby mógł nie tylko przeżyć, ale i wyzdrowieć z choroby. 

 
25 lat później 
25 lat później Manuel to dorosły i wdzięczny za podarowane życie mężczyzna. Ojciec Ignacio po powrocie do 
rodzinnej Hiszpanii otrzymał list od Manuela, w którym mężczyzna napisał, że ksiądz był „najważniejszą osobą w jego 
życiu”. Ojciec Ignacio nie ograniczył się do ratowania Manuela. W peruwiańskiej Amazonii wraz z grupą lokalnych 
partnerów założył Hogar Nazaret – placówkę całkowicie poświęconą opiece nad osieroconymi dziećmi i rodzinami, 
które są przytłoczone walką z nędzą. Ludzie w akcie desperacji uciekają się do najprzeróżniejszych działań: 
prostytucji, przestępczości lub – podobnie jak 25 lat temu – horroru handlu ludźmi, żywymi lub martwymi. 

https://pl.aleteia.org/2021/07/11/kapelan-wojskowy-udawal-przestepce-by-uratowac-dziecko-przed-handlem-organami/ 
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Niemcy. Ksiądz katolicki Joerg Meyrer bohaterem amerykańskich reportaży o powodzi: Ten 58–letni 
kapłan „zakłada na nogi kalosze i przemierza ulice miasteczka Bad Neuenahr–Ahrweiler (jednego z 
najbardziej poszkodowanych, w którym zanotowano już ponad 100 ofiar śmiertelnych), próbując pocieszać 
swych parafian, starających się odzyskać zalane domostwa i wydobyć ciała ludzi, którzy tam zginęli”                           
 – napisał dziennik.    https://deon.pl/kosciol/bohaterski-ksiadz-pomaga-ofiarom-powodzi-informuja-o-nim-amerykanskie-media,1473527 
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Ksiądz przyprowadza na msze bezdomne psy, aby znaleźć im domy 

wśród wiernych. Pięknymi słowami podsumował swoje działania. 

I to jest prawdziwy kapłan z powołania. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. 

Udostępnij na FB 

 

Księża bardzo często nie kojarzą się przeciętnym obywatelom w pozytywny sposób, niezależnie o tego ilu 

rzeczywiście dobrych ludzi znajduje się w ich szeregach. Niezależnie od szerokości geograficznej naszego globu. 

Jednak nie warto wszystkich zaszufladkować przez pryzmat „tych złych”, zaś warto pokazywać również przykłady 

godne naśladowania i tak też jest w tym przypadku. To wspaniały przykład z Brazylii. 

Ojciec João Paulo de Araujo Gomes w każdą niedzielę na główną mszę w swoim kościele przyprowadza kilka 

bezdomnych psów aby jak najwięcej wiernych mogło je zobaczyć i dać im nowy dom lub zaangażować się w jego 

znalezienie. 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpomyslodawcy.pl%2Fksiadz-przyprowadza-na-msze-bezdomne-psy-aby-znalezc-im-domy-wsrod-wiernych-i-to-jest-kaplan-z-powolania%2F


Gomes zawsze kochał zwierzęta, ale kiedy przybył do Paróquia de Sant’Ana Gravatá (miasteczko w Brazylii) jako 

kapłan w 2013 r., ponownie znalazł swoje powołanie. 

Kapłan dowiedział się o wszystkich porzuconych zwierzętach żyjących w trudnych warunkach w całym mieście. Aby 

pomóc psom w znalezieniu nowych domów, zaczął je wpuszczać do kościoła i włączać je do swoich nabożeństw. 

 

Gomes wraz z wolontariuszami umieścili również w pobliżu kościoła swego rodzaju „karmniki”, gdzie zbłąkane 

czworonogi mogą coś zjeść i napić się świeżej wody. Dodatkowo drzwi jego kościoła są zawsze otwarte dla psów 

potrzebujących odpoczynku. Mimo to Gomes żałuje, że nie może więcej. 

„To, co robię, to tylko kropla wody w obliczu wielkości problemu” – powiedział ksiądz. 



 

„Chciałbym móc dać dom wszystkim zwierzętom, ale pracujemy z wieloma ograniczeniami. Wszystko, co robię, zależy od 

wolontariuszy i ochotników, którzy mi pomagają, więc to nie moje zasługi, ale także tych ludzi. ” 

 

Dobre uczynki Gomesa przyniosły mu ostatnio dużą uwagę w mediach społecznościowych po tym, jak opublikowano 

jego zdjęcie z psem podczas nabożeństwa. Ma nadzieję, że dzięki temu problem zostanie zauważony przez większą 

grupę osób i dzięki temu będzie w stanie pomóc jeszcze większej ilości zwierząt w potrzebie. 

Ksiądz również pięknie podsumował całość swoich działań na Facebooku: 

„Zwierzęta w potrzebie zawsze będą mogły wejść do kościoła, spać, jeść, napić się wody, znaleźć schronienie i ochronę, bo Kościół to 

dom od Boga, nie tylko dla ludzi” 
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ZABÓJCZA ROŚLINA W POLSCE. WYGLĄDA JAK 
GROSZEK, ZJESZ I UMIERASZ:   „Złotokap” 

Autorstwa Roger Culos - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32571933 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32571933


 

     
 
Co ciekawe dawniej złotokap wykorzystywany był w medycynie ludowej, dzięki jego właściwościom wymiotnym i przeczyszczającym. Dziś wiadomo już, że 
zjedzenie ziaren może skończyć się nie tylko silnym zatruciem żołądkowym, ale nawet śmiercią. Kwiaty nasiona i korzenie złotokapu zawierają zabójczo 
niebezpieczną cytozynę, która powoduje paraliż nerwów. Jest tak silna, że może zabić nawet duże zwierzę, co dopiero mówić o małym człowieku. Dawka 
śmiertelna dla dziecka to 3 owoce, dla dorosłego - 10. Gdy je zjemy, może dojść do nagłego zatrzymania krążenia i stopniowego zatrzymywania pracy innych 
narządów. Więcej: https://www.planeta.pl/Ciekawostki/TOKSYCZNA-ROSLINA-W-POLSCE.-Zlotokap-zwyczajny-moze-zabic-czlowieka-21-07-2021

 
 

Wygląda przepięknie, ale może zabić. 

Popularna roślina z polskich ogrodów wywołuje poważne zatrucia 

pokarmowe, a nawet zatrzymanie akcji serca. To złotokap zwyczajny. Lato 

w pełni, zaczynają się ciężkie zatrucia. Najczęściej dochodzi do nich wśród 

dzieci, jednak ciężkie stany po zjedzeniu trujących roślin zdarzają się i 

wśród dorosłych. Przypadek poważnego zatrucia opisuje serwis 

parenting.pl. Szczęśliwie w porę udało się przewieźć chore dziecko do 

szpitala i maluch został uratowany przez lekarzy. Do tragedii było jednak 

bardzo blisko. Jak relacjonuje serwis, 4-letni chłopczyk znalazł "groszki" w 

ogródku przedszkolnym. Zabrał je ze sobą i swym znaleziskiem pochwalił 

się dziadkowi. Wyznał mu także, że zjadł część fasolek... Dziadek chłopca 

nie czekał na pierwsze objawy zatrucja - natychmiast zabrał dziecko na 

pogotowie. W międzyczasie, w aucie, zaczęły się silne wymioty. Na 

szczęście na SOR przybyli, zanim doszło do tragedii.                                                                                                                         

Serce przestaje działać 
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PORADY LEKARSKIE: WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE BORU, SELENU I MIEDZI NA STAN 

ZDROWIA 
24 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady  dr Urszula Krupa / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY EKOLOGA: KOKOSZKA CZY KURKA WODNA? 
23 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 

Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY KULINARNE 
21 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady s. Faustyna / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 
20 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady  Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY LEKARSKIE 
17 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady dr Urszula Krupa / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY EKOLOGA: ŁYSKA 
16 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 

Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY KULINARNE 
14 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY LEKARSKIE: OMDLENIA I ZASŁABNIĘCIA 
10 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 

dr Urszula Krupa / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY EKOLOGA: JERZYK – PTAK GORĄCEGO LATA 
9 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 

Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY KULINARNE 
7 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 

s. Teresa / Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA 
6 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady 
Radio Maryja 
Czytaj więcej → 

 

PORADY LEKARSKIE 
3 lipca 2021 10:30/w Audio, Multimedia, Porady dr Urszula Krupa / Radio Maryja 
Czytaj więcej →

 
 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-wlasciwosci-zdrowotne-boru-selenu-i-miedzi-na-stan-zdrowia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-wlasciwosci-zdrowotne-boru-selenu-i-miedzi-na-stan-zdrowia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-wlasciwosci-zdrowotne-boru-selenu-i-miedzi-na-stan-zdrowia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-kokoszka-czy-kurka-wodna/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-kokoszka-czy-kurka-wodna/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-679/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-679/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-pedagoga-i-psychologa-96/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-pedagoga-i-psychologa-96/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-58/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-58/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-lyska/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-lyska/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-678/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-678/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-57/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-57/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-jerzyk-ptak-goracego-lata/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-ekologa-jerzyk-ptak-goracego-lata/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-677/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-kulinarne-677/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-pedagoga-i-psychologa-95/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-pedagoga-i-psychologa-95/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-56/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/audio/porady/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-56/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/porady-lekarskie-56/


pixabay 

Dubaj walczy z potwornymi upałami: drony rażą 
chmury prądem, co wywołuje opady deszczu 

Kiedy temperatury w Dubaju osiągnęły 50 stopni Celsjusza, sięgnięto po specjalne technologie, żeby 

zmniejszyć upał. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dość potwornych upałów i z pomocą nowych 

technologii starają się zbić temperaturę. 

Konkretne działania podjęto w Dubaju, gdzie upały dochodzą do 50 stopni Celsjusza. Sięgnięto po specjalne 

drony wywołujące opady deszczu. Konkretnie rażą one prądem chmury, co wywołuje deszcz . Od początku 

roku użyto tej techniki ponad sto razy, nie tylko w Dubaju, ale także innych krajach Zjednoczonych 

Emiratów Arabskich. 

Okazało się, że ten pomysł był tak skuteczny, iż władze nakazały ostrzegać o śliskich drogach z powodu 

nadmiernych opadów. Dochodziło nawet do lokalnych podtopień. Sztuczny deszcz stworzony za pomocą 

„szokującej chmury” pomógł, zrobił coś, czego nie zrobiła matka natura, przekonują naukowcy, którzy 

doskonalą technologię. 

Dubaj jest jednym z najbardziej suchych miejsc na Ziemi i zmaga się obecnie z falą upałów dochodzących 

do 50 stopni Celsjusza. Dlatego Narodowe Centrum Meteorologii rozpoczęło próby wykorzystania dronów, 

która uwalniają ładunki elektryczne w chmurach. Metoda ta, znana jako cloud-seeding, zmusza chmury do 

„zbijania się” i wywoływania opadów. 

Profesor Maarten Ambaum z University of Reading pracuje nad projektem cloud-seeding, jedną ze strategii 

zwiększania opadów, które są finansowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie od 2017 roku.  
https://polskatimes.pl/dubaj-walczy-z-potwornymi-upalami-drony-raza-chmury-pradem-co-wywoluje-opady-deszczu/ar/c14-15722718
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