Czytaj

p o p r z e d n i e : http://rabka.swmm.eu/test1.php

25 lipca 2021: Papież Franciszek:

I Światowy
Dziadków
i Osób Starszych.

Dzieo Babd,

Jezus widzący głód tłumu: „potrafi uchwycid potrzeby każdego człowieka”, w Jego oczach „nie ma
anonimowego tłumu, ale każda osoba ze swoim głodem”. Jest to „spojrzenie kontemplacyjne, to znaczy
takie, które potrafi zatrzymad się w obliczu życia drugiego człowieka i wczytad się w nie”. Właśnie takie
spojrzenie charakteryzuje dziadków i osoby starsze. Po życiu często pełnym wyrzeczeo, nie byli obojętni
wobec nas, ani pochłonięci własnymi sprawami. Mieli oczy wrażliwe, pełne czułości. Kiedy dorastaliśmy i
czuliśmy się niezrozumiani lub lękaliśmy się życiowych wyzwao, oni nas zauważali, dostrzegali, co zmieniało
się w naszych sercach, nasze ukryte łzy i marzenia, jakie nosiliśmy w sobie. Wszyscy byliśmy na kolanach
naszych dziadków, którzy trzymali nas w objęciach. I również dzięki tej miłości staliśmy się dorośli – wskazał
Ojciec Święty, dodając, że teraz oni potrzebują naszej uwagi, czułości, poczucia, że jesteśmy blisko nich.
Jezus dzielący się chlebem: Cierpię, widząc społeczeostwo, które pędzi, jest zajęte i obojętne, pochłonięte
zbyt wieloma sprawami i nie potrafi zatrzymad się na jedno spojrzenie, pozdrowienie, wyraz czułości. Boję
się społeczeostwa, w którym wszyscy jesteśmy anonimowym tłumem i nie potrafimy już podnieśd oczu i
rozpoznad się nawzajem. Dzisiaj potrzebne jest nowe przymierze między młodymi a osobami starszymi, aby
dzielid się wspólnym skarbem życia, aby wspólnie marzyd, aby przezwyciężyd konflikty między pokoleniami,
aby przygotowad przyszłośd wszystkich. Bez tego przymierza życia, marzeo i przyszłości grozi nam głód,
ponieważ wzrasta liczba zerwanych więzi, samotności, egoizmu i sił dezintegrujących. Młodzi i starzy muszą
iśd razem. Młodzi, prorocy przyszłości, którzy nie zapominają o historii, z której się wywodzą; starsi, nigdy
nie znużeni marzyciele, którzy przekazują doświadczenie młodym, nie blokując im drogi. Młodzi i starzy,
skarb tradycji i świeżośd Ducha. Młodzi i starzy razem. W społeczeostwie i w Kościele: razem.
Po nakarmieniu ludzi, Jezus polecił zebrad „pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”, „takie jest serce Boga”,
który „nie tylko daje nam więcej niż potrzebujemy, ale także troszczy się o to, aby nic nie zginęło, nawet
ułomek”, a tym bardziej nikt. „Dziadkowie i osoby starsze nie są okruchami życia, odpadami, które trzeba
wyrzucid”. Są to te cenne kawałki chleba pozostawione na stole naszego życia, które mogą nas jeszcze
karmid zapachem, który utraciliśmy, „wonią pamięci”. Nie zatradmy pamięci, którą niosą ludzie starsi, bo
jesteśmy dziedmi tej historii i bez korzeni uschniemy. Oni nas strzegli na drodze rozwoju, teraz do nas
należy strzeżenie ich życia, łagodzenie ich trudności, wsłuchiwanie się w ich potrzeby, stwarzanie
warunków, aby można było im pomagad w codziennych zadaniach i aby nie czuli się samotni, zachęcając do
odwiedzania ich i wysłuchania, „aby nic nie zginęło: nic z ich życia i marzeo”. „Dziadkowie i osoby starsze są
chlebem, który karmi nasze życie”. „Za ich uważne oczy, które nas dostrzegły, za ich kolana, które nas
trzymały, za ich ręce, które nam towarzyszyły i podnosiły, za wspólne zabawy, i za pieszczoty, którymi nas
pocieszali”. – Proszę was, nie zapominajmy o nich. Bądźmy ich sojusznikami. Nauczmy się zatrzymywad,
rozpoznawad ich, wysłuchiwad. Nigdy ich nie odrzucajmy. Strzeżmy ich w miłości. I nauczmy się dzielid z
nimi czas. Wyjdziemy z tego lepsi. I razem, młodzi i starzy, nasycimy się przy stole dzielenia się,
pobłogosławionym przez Boga. https://misyjne.pl/papiez-franciszek-dziadkowie-nie-sa-odpadami-ktore-trzeba-wyrzucic/
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH
„JA JESTEM Z TOBĄ PRZEZ WSZYSTKIE DNI” Rzym, 31.05.2021 - https://youtu.be/q3YaZq4f6_g
- https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html
https://stacja7.pl/papiez-franciszek/3-zadania-od-papieza-franciszka-na-1-swiatowy-dzien-dziadkow/

Dzieo Babci i Dziadka – rodzinne, świeckie święto obchodzone dla
uhonorowania babć i dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia
swoim babcią dziadkom, a w przedszkolach, świetlicach i innych instytucjach
opiekuńczo-wych. organizowane są spotkania, pokazy artystyczne i poczęstunek.
Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Babci

Polska: Pomysł utworzenia święta pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie”.
Święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, „Express Wieczorny” ogłosił
dzień 21 stycznia „dniem babci”. W tym samym dniu obchodzone jest w Bułgarii.
Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka 22 stycznia.

Francja: Jest to święto ruchome i obchodzone jest w pierwszą niedzielę
marca. Powstało jako rozwinięcie pomysłu na popularną kawę Babci, czyli Café
Grand’Mère. Była to w północnej Francji lat 50. XX w. bardzo popularna kawa,
stworzona i sprzedawana przez małżeństwo Monnier z Roubaix, właścicieli
delikatesów. Święto jest okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze laurki dla
babć, najładniejsze życzenia, wspomnienia o babciach, oraz spotkania z babciami,
przy ciastku i kawie. Działa także stowarzyszenie „Fête des grand-mères”, które
m.in. organizuje pochody ku czci babć, zwane „Mamif’estation”.

Rosja: W Rosji, jesienią 2009 roku, pojawiło się nowe, rodzinne święto –
„Dzień babci i dziadka” (ros. День бабушек и дедушек). Jednakże, jak podaje
Press-Center (ros. пресс-центр „АиФ”) 15 października 2009, jest to Rosyjski Dzień
Babci (ros. Российский День Бабушки), obchodzony jest 28 listopada.

Brazylia: 26 lipca.
Hiszpania: 26 lipca.
Ameryka Północna: w USA i Kanadzie; Narodowy Dzień Dziadków,
ang. National Grandparents Day, w pierwszą niedzielę po Święcie Pracy Labour
Day, które obchodzone jest w pierwszy poniedziałek września zarówno w USA,
jak i Kanadzie. Tak więc Dzień Dziadków w obu krajach również obchodzony jest
we wrześniu. Dzień ten ma swój oficjalny hymn A Song for Grandma and Grandpa
(„Piosenka dla Babci i Dziadka”), https://youtu.be/bLOzFrc4ulc , https://youtu.be/XfpM32_mtpQ , a symbolem
tego dnia jest niezapominajka. W szkołach, kościołach i domach spokojnej starości
organizowane są uroczystości. Święto celebruje się także w gronie rodzinnym przy
ogniskach, czy grillach. Dzień ten ma za zadanie uświadomić dzieciom, jak wiele
zawdzięczają swoim dziadkom. Wnuki są zachęcane do pomocy najstarszym
członkom rodziny.

Wielka Brytania: W Wielkiej Brytanii National Grandparents Day
obchodzony jest w pierwszą niedzielę października.

Autor/źródło: Facebook / Zofia Klepacka

2021-07-27 12:49

Wierząca nie może reprezentowad Polski?
Absurdalny atak na Zofię Klepacką
Zofia Klepacka, reprezentantka Polski na igrzyskach w Tokio, mierzy się nie tylko ze
sportowymi rywalami, ale także z atakami w związku ze swoimi poglądami. Przyznająca się
do wiary i działająca pro-life sportsmenka jest atakowana jako ta, która nie powinna
reprezentowad Polski.
Zofia Klepacka wielokrotnie przyznawała się publicznie do swojej wiary i broniła
nienarodzonego życia, wskazując, że aborcja to zabójstwo. Promowała też pamięd o
Żołnierzach Wyklętych i ich bohaterstwie. Teraz, kiedy reprezentuje Polskę na igrzyskach
olimpijskich w Tokio, w mediach społecznościowych spada na nią fala krytyki. Są tacy, którzy
uważają, że nie powinna reprezentowad Polski, skoro ma takie „zacofane” poglądy, inni
życzą jej porażek w sporcie. Kiedy spadła w klasyfikacji Igrzysk w Tokio z drugiego na
dziewiąte miejsce, w mediach społecznościowych wylała się na nią fala hejtu. „Dobra
wiadomośd na początek dnia. Klepacka spadła na 9 miejsce!” – napisał Krzysztof Tyczyoski,
aktywista związany z Zielonymi. „Ta osoba dawno powinna byd poza sportem –
przynajmniej tym dofinansowywanym z pieniędzy podatników” – pisał nawołujący do
dyskwalifikacji Klepackiej Bart Staszewski. „Powinna byd ostatnia. Zawsze życzę wszystkim
jak najlepiej i trzymam kciuki za Polskich Sportowców, ale karma wraca... Tej małpie życzę
by była na ostatnim miejscu. Kij jej w oko” – pisze używający symboliki LGBT „lokalny
dziennikarz” Sebastian Sokołowski. Według osób, które wypowiadają się w ten sposób, o
reprezentowaniu Polski w sporcie powinny decydowad poglądy, a nie umiejętności. I to
poglądy zgodne z linią lewicową. Wierni kibicie natomiast wspierają Klepacką i mają
nadzieję na odrobienie strat i sukcesy polskiej żeglarki.
Źródło: Facebook / Zofia Klepacka, tysol.pl https://opoka.news/wierzaca-nie-moze-reprezentowac-polski-absurdalny-atak-na-zofie-klepacka

Niemowlę jako towar, lekarz jako oprawca. Na
Ukrainie rozbito grupę handlującą dziedmi

(fot. Pixabay)

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za handel
niemowlętami. W jej skład wchodzili m.in. lekarze i surogatki, którzy sprzedawali noworodki za granicę za
60 000$. Niektóre niemowlęta, które miały „nie spełniać oczekiwań zamawiających” skazywano na śmierć.
Cena „usługi” polegającej na dostarczeniu „zamawiającemu” dziecka z pełnym pakietem podrobionych
dokumentów wynosiła około 60 000$. „Grupa pomagała cudzoziemcom zawrzeć fikcyjny ślub z
obywatelkami Ukrainy. Następnie swoi lekarze oficjalnie wystawiali zaświadczenie
o bezpłodności małżonki, co na Ukrainie stanowi podstawę do oficjalnego zastosowania
technik wspomaganego rozrodu” – podaje SBU.
„Po urodzeniu przez surogatkę dziecka fikcyjny ślub rozwiązywano, a cudzoziemiec formalnie otrzymywał
prawo do wywiezienia niemowlęcia za granicę”, podkreślono w oficjalnym komunikacie SBU.
To jednak tylko część dramatu i tragedii, jaką odkryły ukraińskie służby. Okazało się, że w przypadku,
kiedy dziecko „nie spełniało oczekiwań zamawiających” lekarze biorący udział w procederze doprowadzali
do jego śmierci.
Członków grupy poinformowano o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułów kodeksu karnego
dotyczących nieodpowiedniego wykonywania obowiązków przez personel medyczny i świadome wydanie
fałszywych dokumentów, składanie nieprawdziwych informacji. Trwają śledcze działania w celu ustalenia
ich udziału w handlu ludźmi.

Źródło: tvp.info
https://pch24.pl/niemowle-jako-towar-lekarz-jako-oprawca-na-ukrainie-rozbito-grupe-handlujaca-dziecmi/

Żurawie wyjątkowo troskliwie i długo opiekują się
swymi młodymi

https://www.magnapolonia.org/zurawie-wyjatkowo-troskliwie-i-dlugo-opiekuja-sie-swymi-mlodymi/

Wywłaszczenie białych w RPA

https://pch24.pl/wywlaszczenie-bialych-droga-ku-komunizmowi-w-rpa/

https://twitter.com/i/status/1405768626003578882

Tego nie jedz! Nowa lista produktów wycofanych
przez niebezpieczną substancję. Są na niej ryby,
mięso i lody
https://grudziadz.naszemiasto.pl/oto-nowa-lista-produktow-wycofanych-przez-niebezpieczna/ar/c3-8388421

27 lipca 2021 roku zebrał się Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych
Dzieci i Dorosłych. Podczas posiedzenia głos zabrał Porucznik Szymon Fijał. https://youtu.be/QMmbKkTtaN8

https://youtu.be/G1ITRVIMUKM

https://youtu.be/wJEAESDDyxk

https://pch24.tv/paszporty-covidowe-ordo-iuris-wyjasnia-ordo-iuris-w-imie-zasad/

Dr Hałat i mocne słowa podczas
debaty na temat obecnej
sytuacji #stopcenzurze
https://youtu.be/4smcpRituOo

https://www.youtube.com/watch?v=4smcpRituOo

Pieśń uwielbienia | „Pieśń
o słodkiej miłości” Chwała
Bogu za Jego miłość
https://youtu.be/hpCC7mMDcvE

Pieśń uwielbienia „Nie
możemy przestać
śpiewać pieśni o miłości
do Boga”
https://youtu.be/KaRaVBGKslU

Pieśni uwielbienia – Chwała
Bogu, który powrócił
zwycięsko
https://youtu.be/LEFHS6StDko

TGD - Jego Miłość
https://youtu.be/PgkEZHwqiW0

List Do Matki – Akordeon i
Śpiew - Wykonuje Oryginalny
Autor - Zbyszek Kasprzyk
https://youtu.be/sWatuNoa5_A

Pozdrawiam Ciebie Matko (Ave Maryja) - Dolina Mszanki https://youtu.be/88PAWZRCnNQ
Dobra Matko - Dolina Mszanki (na żywo) https://youtu.be/EZmpfEvGA3M
"Walc o życiu" - MAŁA ARMIA JANOSIKA LIVE https://youtu.be/UgqQMfiHSao
LED MUZYCZKO - GOLEC uORKIESTRA SYMPHOETHNIC https://youtu.be/jqXedrwCwpA
https://youtu.be/To-yxDGKSoI "פ"תש 'דרשו' של העולמי ס"הש סיום ריקודי • "תורה של שמחה
Piękne Greckie pieśni chrześcijaoskie https://youtu.be/e9gSb2OHcrE

PERŁY MUZYKI DAWNEJ

https://youtu.be/8gN-bRE9iVI https://youtu.be/W-3V68lJADU https://youtu.be/-d06lWJXJkg

https
://youtu.be/7KSl6xApwJY https://youtu.be/_MSws0-WPzY https://youtu.be/mCfd1AAciRk

https://youtu.be/Nnr397q-wV0 https://youtu.be/3OzNVBxOffU https://youtu.be/RjVldySjaD8 https://youtu.be/xuz8PU0Msyw https://youtu.be/Gq7ORFW--cc

https://youtu.be/sgBvfKPnc-Y

https://youtu.be/roH8DmdL6Qg

https://youtu.be/vEFWCzNo2hQ

„Stuff”, otwarta rozmowa (polski lektor)
Film "Stuff" *W świecie rzeczy+ przedstawia rozmowy
z siedmioma małżeostwami pochodzącymi z różnych
krajów i różnych środowisk. Łączy je jednak wspólna
troska: aby ich dzieci potrafiły stworzyd zdrowe
relacje z dobrami materialnymi i potrafiły
odpowiedzialnie z nich korzystad. https://youtu.be/pBb0ZBGRapg
Sam projekt oraz wywiady powstały jeszcze przed nadejściem Covid-19 w naszym
życiu. Sytuacja światowa spowodowana pandemią - w tym jej konsekwencje
ekonomiczne - jak również publikacja encykliki Fratelli tutti i ogłoszenie zbliżającego
się Roku Rodziny stanowią szczególną okazję do podjęcia wezwania Papieża, aby być
"budowniczymi nowych więzi społecznych", świadomymi, że "życie każdego z nas
jest związane z życiem innych: życie nie jest czasem, który przemija, ale czasem
spotkania" (por. Fratelli tutti, n. 66).

Opierając się na tym, czego nauczyli się w dzieciństwie oraz
na swoich marzeniach na przyszłość, te pary podejmują
refleksję nad zrównoważonym stylem życia i promowaniem
dobra wspólnego, które chcą zaszczepić swoim dzieciom.
Chcą nauczyć je cieszyć się tym, co mają, i nawet będąc w
potrzebie lub trudnej sytuacji ekonomicznej, zachować
nadzieję. Wielki Post w tym roku może być dobrym czasem
na taką refleksję.
Poniżej przedstawiamy dwie wersje filmu (z napisami m. in. w j. angielskim) - krótką
i długą - oraz przewodnik do refleksji do pobrania oraz książeczkę, którą można
podzielić się z przyjaciółmi (Przewodnik PDF). https://opusdei.org/pl-pl/article/stuff-otwarta-rozmowa/

WAŻNE! Dobry Start po zmianach. Szybki wniosek o
300 zł dla ucznia by dostad pieniądze już w wakacje.

W tej edycji programu nastąpiły jednak zmiany. Co trzeba wiedzied, by szybko złożyd wniosek - a możliwe
jest to od 1 lipca - i dostad pieniądze do dyspozycji jeszcze przed początkiem nowego roku szkolnego?
O świadczenie „Dobry start” mogą wnioskowad wszystkie rodziny bez względu na dochód.

Wniosek składa Rodzic:




jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje
się dzieckiem,
jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy
złoży wniosek,
gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na
dzieckiem.

Wniosek online, tak jak w poprzednich latach, można złożyd:




przez bankowośd elektroniczną
portal Emp@tia
PUE ZUS
Wnioski można składad do 30 listopada br.
Złożenie wniosku do kooca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy
wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki
trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. https://polskatimes.pl/wazne-dobry-start-po-zmianach-szybki-wniosek-o300-zl-dla-ucznia-by-dostac-pieniadze-juz-w-wakacje-jak-to-zrobic-sprawdz/ar/c3-15699460

https://columbusenergy.pl/lp/farmy/grunt/3/?zrodlo=google-ads&medium=search&kampania=farmyfotowoltaiczne&gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SWaBjSSQENv1qLDp_pkpg4fHBZzDO8bvls_86Q9IWfG7akwgzbI9RoCsCEQAvD_BwE

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/104736/dzierzawa-gruntu-pod-fotowoltaike-stawka-15-tys-zl

Mimo iż bum na wielko powierzchniowe elektrownie fotowoltaiczne minął nie
skończyły się oszustwa związane z dzierżawą gruntów pod farmy fotowoltaiczne.
http://www.naszawioska.pl/solectwo,335-witowo/aktualnosci/oszustwa-przy-dzierzawie-gruntow-pod-fotowoltaike.html

Pułapki w umowie dzierżawy ziemi pod fotowoltaikę
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/pieniadze-i-prawo/pulapki-w-umowie-dzierzawy-ziemi-pod-fotowoltaike/

- https://stacja7.pl/ludzie/do-samego-konca-na-pelnej-petardzie-ks-jan-kaczkowski/
Video: https://youtu.be/LhpIF32YA1U

Rabczańscy pielgrzymi już w drodze (zdjęcia)lgrr/ zdj. Piotr Kuczajzymi dotrą na Jasną Górę 31 lipca. Fot. Piotr Kuczaj

Do grup z Bachledówki i Nowego Targu, dołączyła Rabka-Zdrój. Około 120 pielgrzymów ruszyło dziś rano
spod kościoła św. Marii Magdaleny na 40. Piszą Pielgrzymkę Góralską na Jasną Górę. Uczestnicy
pielgrzymki spotkali się na mszy świętej. Po modlitwie, błogosławieństwie i pożegnaniu z bliskimi, udali się
w drogę. Po drodze połączą się z pozostałymi grupami i wspólnie wejdą na Jasną Górę 31 lipca.
http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/77817/Rabczanscy_pielgrzymi_juz_w_drodze_zdjecia.html
http://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/77796/Ruszyla_pielgrzymka_goralska_na_Jasna_Gore_film_i_zdjecia.html



Ruszyła pielgrzymka góralska na Jasną Górę (film i zdjęcia)
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Włochy: rytualne morderstwo z satanizmem w tle.
Podejrzanym jest młody Polak

(Todd Page via flickr (CC-BY-NC-2.0))

Pracujący we Włoszech Oskar K. jest podejrzany o morderstwo sąsiada. Młody
Polak zgłosił się na pogotowie cały we krwi twierdząc, że zranił się, zabijając
swojego sąsiada. Na miejscu śledczy odkryli akcesoria wskazujące, że mogło
chodzić o satanistyczny rytuał.
Do tragedii doszło w Brunico. Oskar K. pracował tam jako robotnik. Jak podaje
„Corriere della Sera”, młody Polak zgłosił się do szpitala, bo – jak sam twierdził –
zranił się zabijając sąsiada.
Wszystko wskazuje na to, że był to rytualny mord. Jego ofiara, 30-letni Maxim Z.
został odnaleziony w swoim domu z licznymi ranami kłutymi. Zaś w domu
domniemanego sprawcy śledczy odnaleźli czaszkę i kości najpewniej
wykorzystywane do satanistycznych rytuałów.
Polak był znany w kręgach satanistycznych. Miał wytatuowany na ciele numer
bestii.
Źródło: polsatnews.pl
MA

https://pch24.pl/wlochy-rytualne-morderstwo-z-satanizmem-w-tle-podejrzanym-jest-mlody-polak/

Film "Żeby nie było śladów" w reżyserii Jana Pawła
Matuszyoskiego, opowiada historię Grzegorza Przemyka,
maturzysty skatowanego przez milicję w latach 80-tych.
https://youtu.be/03XGs1OrGS8 https://youtu.be/XQlq6mN7PH8 https://youtu.be/l2U03Z6xvGE
https://youtu.be/aiFcQk8haDA https://youtu.be/GG-kXU-Sras https://youtu.be/tP3d64784Ps https://youtu.be/kz9z87zbfYU

http://l24.lt/pl/imprezy/item/361866-we-czwartek-29lipca-wiec-protestu-i-w-obronie-praw-mieszkancowwilenszczyzny
https://www.radiomaryja.pl/informacje/litewskiewladze-epatuja-sila-wobec-polskich-mieszkancowdziewieniszek-co-z-nowym-rozdzialem-wspolpracypolsko-litewskiej-o-ktorej-mowil-prezydent-andrzejduda/

WIADOMOŚCI

Polacy na Litwie zorganizowali samoobronę
Samoobrona przeciwko rozmieszczenia nielegalnych emigrantów została założona w niedzielę 18 lipca.
Nazajutrz w poniedziałek do Dziewieniszek przybyli poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar
Tomaszewski, posłanka na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, poseł
do PE VI kadencji, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Bogusław Rogalski.

Co dzień odbywają się wiece, są pełne determinacji.
24 lipca prezes AWPL-ZChR i ZPL przybył do Dziewieniszek by ponownie wesprzeć mieszkańców.
Waldemar Tomaszewski poinformował o najbliższych działaniach ZPL i AWPL-ZChR oraz szerokiego
grona naszych sympatyków w obronie mieszkańców Dziewieniszek. Przypominamy, że 29 lipca (w
czwartek) w godzinach 15-18 pod siedzibą rządu w Wilnie odbędzie się protest przeciwko bulwersującej i
bezprawnej decyzji ministra Arvydasa Anušauskasa utworzenia ośrodka dla islamskich migrantów
ekonomicznych w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim. Wiec aktywnie popiera AWPL-ZChR i ZPL.
Oficjalne pozwolenie na przeprowadzenie wiecu dla 500 osób wydał wczoraj, 21 lipca, Samorząd Miasta
Wilna na ręce Wspólnoty Dziewieniszek. Na wiecu będzie wyrażony protest przeciwko umieszczeniu w
centrum liczących 500 mieszkańców Dziewieniszek, w odległości 50 metrów od gimnazjów polskiego i
litewskiego, aż 1000 islamskich migrantów ekonomicznych.
Wiec będzie się domagał:
1. Odwołania bezprawnej i prowokacyjnej decyzji Arvydasa Anušauskasa;
2. Niezwłocznej dymisji Arvydasa Anušauskasa jako prowokatora, podżegającego do konfliktów w
społecznościach lokalnych oraz jako byłego agenta KGB, figurującego na upublicznionej liście tajnych
współpracowników KGB w gazecie „Respublika”.
Organizatorzy wiecu apelują o poparcie litewskich organizacji pozarządowych, partii, parlamentarzystów,
radnych, każdego mieszkańca Litwy, chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli na świecie.
/awpl.lt/

https://www.magnapolonia.org/polacy-na-litwie-zorganizowali-samoobrone/

https://pch24.pl/homoaktywista-pochwalil-skazanie-ks-prof-dariusza-oko-celna-riposta-mecenasa-lewandowskiego-z-ordo-iuris/
https://pch24.pl/po-wyroku-sadu-w-kolonii-plyna-wyrazy-uznania-i-wsparcia-dla-ksiedza-profesora-oko/
https://pch24.tv/represje-za-prawde-ks-prof-dariusz-oko-pojdzie-do-wiezienia/
https://opoka.news/ten-donos-i-wyrok-na-ksiedza-to-prawdziwy-skandal-ukrainscy-kaplani-wspieraja-ks-oko

https://pch24.pl/nawet-piec-lat-wiezienia-za-prawde-o-homolobby-w-kosciele-ordo-iuris-staje-w-obronie-ks-prof-oko/

Po donosie ks. Rothe, sąd w Kolonii błyskawicznie wydał wyrok nakazowy.
Ks. prof. Oko ma zapłacid 4800 Euro grzywny lub odbyd 120 dni aresztu.
Petycję można podpisad tutaj: https://bronmyksiedzaoko.pl/
https://fundacjamalychstopek.pl/





Po pierwsze przeciwdziałać

Prelekcje w szkołach
Warsztaty dla nauczycieli
Dytrybucja modeli, gier i gadżetów
Wystawy pro-life
https://stacja7.pl/o-ksiedzumowa/by-z-ciazy-uczynic-stanblogoslawiony-ks-tomaszkancelarczyk-prezes-fundacjimalych-stopek/

Zwyczaje w
rwandyjskiej rodzinie

https://misyjne.pl/misja/zwyczaje-wrwandyjskiej-rodzinie-wideo/
https://youtu.be/gXW5AOBGMxk

http://www.silaojca.pl/rwanda-czyli-8-godzin-do-zycia/

https://youtu.be/y-T8tDO34v0

- https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8214905,kanada-rewolucja-prawo.html

Wśród Indian nie brakowało żądnych krwi wojowników (na zdj. Geronimo i jego kompani)

W 1860 roku kilkuset Indian z plemienia Kiowa i Komanczów ruszyło na rzeź mieszkańców Teksasu.
Tubylcy włamywali się do domów, wywlekali z nich całe rodziny, okrutnie torturowali i zabijali. Taki los
spotkał m.in. najbliższych osadnika o nazwisku Sherman. Zostali napadnięci podczas obiadu. Nie mieli
żadnych szans wobec przeważających liczebnie oprawców. Wywleczono ich na zewnątrz. Żonę Shermana
zgwałcili na oczach syna. Następnie jeden z Indian próbował jej zdjąć skalp z głowy. Gdy to się nie udało,
przywiązał jej włosy do końskiego ogona i zaczął ciągnąć za sobą, aż oderwał jej płat skóry z
czaszki. Kobieta zginęła w męczarniach, dodatkowo poraniona strzałami z łuków.
Również Apacze, z których przecież wywodził się bohaterski Winnetou, słynęli z wyrafinowanego
okrucieństwa. Jedną z „zabaw” z udziałem jeńców, było pozorne puszczanie ich wolno, tyle że ze
skrępowanymi rękami. Następnie organizowano „polowania”, a brały w nich udział kobiety. Uciekinier nie
miał szansy się bronić. Jeśli nie zdołał umknąć, był zarzynany pikami, tomahawkami i pałkami przez żądne
krwi Indianki. Czasem skalpowano go żywcem, odcinano mu genitalia i pastwiono się nad nim na różne
inne sposoby.
Europejczyków szokowała też niezwykle częsta u Indian praktyka bezczeszczenia zwłok. Przykładem
może być najazd Komanczów na hiszpańską misję San Saba w Teksasie w 1758 roku. Po rzezi
mieszkańców najeźdźcy sprofanowali miejscowy kościół, m.in. odcięli głowę statuetce świętego Franciszka.
Następnie „zajęli się” ciałami zabitych. Zdejmowali z nich ubrania, skalpowali i wyłupywali oczy. Na
odchodne zburzyli i podpalili zabudowania. Pozostawili po sobie też trupy zwierząt na polach. Bydło
wystrzelali dla zabawy.
Indianin, czyli złodziej?
Kradzież to jeden z występków szczególnie napiętnowanych w kulturze europejskiej. Przybysz ze Starego
Kontynentu, który nie był świadom uwarunkowań kulturowych u rdzennych Indian, widział w nich po prostu
złodziei. Czerwonoskórzy specjalizowali się bowiem w uprowadzeniu trzody bladych twarzy. Porywanie
bydła i koni było prawdziwą plagą, z którą zmagali się kolonizatorzy Wielkich Równin. Przodowali w tym
szczególnie Komancze, których nie bez powodu nazywano diabłami. Matki straszyły nimi płaczące dzieci…
Kradzież bydła w oczach Indian nie stanowiła jednak ujmy, a powód do dumy – była potwierdzeniem
sprawności i sprytu wojownika. Stanowiła też element odwiecznej rywalizacji między plemionami. Bartosz
Hlebowicz pisze: Jak oblicza historyk Irokezów José António Brandão, pomiędzy 1603 a 1701 rokiem
Irokezi byli atakowani przez przynajmniej dwadzieścia różnych plemion czy konfederacji indiańskich, a
sami najeżdżali pięćdziesiąt jeden różnych społeczności tubylczych. W tym okresie wzięli udział w
przynajmniej czterystu sześćdziesięciu pięciu starciach, a w trzystu pięćdziesięciu czterech z nich byli
agresorami.
W takim świecie okrucieństwo było normą. Choć szokowało ono ówczesnych i szokuje do dziś, nie
zrozumiemy brutalnej rzeczywistości Indian, bez odwołania się do ich światopoglądu i wierzeń, w których
walka i cierpienie stanowiły bardzo istotny element. Hlebowicz komentuje:
Być może do zrozumienia istoty okrucieństwa u Irokezów zbliży nas uświadomienie sobie zdumiewającego
faktu: otóż w pewnych sytuacjach Irokezi gotowi byli niemal takie samo okrucieństwo zadawać sami
sobie. O torturach zadawanych współplemieńcom, które mogły zakończyć się nawet śmiercią, decydowały
interpretacje wizji sennych.
- https://ciekawostkihistoryczne.pl/2020/11/29/szlachetny-indianin-nic-podobnego-mit-mija-sie-z-rzeczywistoscia/
- https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-05-18/kanada-wraca-do-prawa-z-czasow-indian-zmieni-zasady-prawa-rodzinnego-i-ksztalcenia-prawnikow/
- https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8212826,kanada-indianskie-dzieci-groby-szkoly-szpitale-kosciol-justin-trudeau.html
- https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8201437,kanada-groby-szkola-indianie.html
- https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8200821,kanada-kosciol-indianie-dzieci-smierc.html
- https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8199559,pomnik-jan-pawel-ii-kanada-dewastacja.html
- https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8176941,odkrycie-kanada-mogila-dzieci-indianie-papiez.html
- https://opoka.news/groby-indianskich-dzieci-przy-kanadyjskich-szkolach-co-jest-faktem-a-co-dodaly-media

Zrozumied Antycywilizację:
Czym jest anglikanizm i
jaka jest jego geneza?
https://youtu.be/VUz2_NW4IkI

Program omawia historię rozłamu Kościoła katolickiego, w wyniku którego powstał anglikanizm.

Szwajcaria. Mieszkaocy wioski
muszą się ewakuowad na 10 lat.
Powód? Ponad 3000 ton amunicji
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/szwajcaria-mieszka%C5%84cywioski-musz%C4%85-si%C4%99-ewakuowa%C4%87-na-10-lat-pow%C3%B3d-ponad3000-ton-amunicji/ar-AAMMpZq?ocid=msedgdhp&pc=U531

Policja poinformowała, że namierzyła i zamknęła w piątek największe
laboratorium metamfetaminy w Holandii, które znajdowało się w
Nederweert na południu kraju. Aresztowany został 62-letni Polak.
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/holandia-policja-zamkn%c4%99%c5%82a-najwi%c4%99ksze-laboratorium-metamfetaminy-w-krajuaresztowano-polaka/ar-AAMMBb4?ocid=msedgdhp

(fot. Pixabay)

7 (słownie: SIEDEM!) zakażeo wariantem Delta koronawirusa wystarczyło, aby Brisbane, trzecie co do
wielkości miasto Australii, i inne części stanu Queensland zostały objęte natychmiastowym lockdownem,
który potrwa co najmniej 3 dni. Władze stanu wprowadziły niemal całkowity zakaz wychodzenia z domów.
https://pch24.pl/7-zakazen-wystarczylo-zeby-zamknac-w-domach-23-mln-ludzi-lockdownowy-terror-w-australii-rozkreca-sie/

(Fibonacci Blue from Minnesota, USA, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Rada Praw Człowieka ONZ 13 lipca nakazała wszcząd niezależne śledztwo w sprawie przemocy policyjnej
na tle rasowym na całym świecie. Ma ono pomóc w eliminacji globalnej „plagi systemowego rasizmu” i w
pozyskaniu zadośduczynienia. Zespół zajmie się również reakcją paostw na „pokojowe protesty
antyrasistowskie”.
https://pch24.pl/onz-na-tropie-systemowego-rasizmu-panstwa-wezwane-do-zadoscuczynienia-za-kolonializm/

„Ksiądz profesor Edward
Staniek – jeden z moich
ulubionych pisarzy”
https://youtu.be/97tJyvLyVog

Ks. Edward Staniek: byd dobrym to nie to samo co byd
świętym
https://youtu.be/q0k0gOV8pVw

Manifestacja
przed
Trybunałem
Konstytucyjnym.
"Tu jest Polska,
nie Bruksela!"
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2
021-07-31/manifestacja-przedtrybunalem-konstytucyjnym-tu-jestpolska-nie-bruksela/?ref=1491573

Kościół naszym domem
https://youtu.be/lE5zb2rGFQ4

Bytom-EWANGELIZACJA
ULICZNA
https://youtu.be/OBT7fsy1zT4

Odczyt tekstu Ewangelii Marii Magdaleny Ewangelię datuje się na II wiek po Chr. (ok. 180 r.) W tekście Chrystus jest przewodnikiem towarzyszącym w drodze
poznania. Jezus objaśnia naturę świata, mówi o naturze materii, która jest nietrwała. Piotr nazywa swego mistrza tłumaczem ży wiołów i wydarzeń świata.
Następnie Jezus mówi o istocie grzechu, który według jego słów nie istnieje. Jest jedynie efektem błędnych działań człowieka, nie może istnieć sam z siebie.
Gnostyckie poczucie „zepsutej” natury człowieka daje tutaj swój wyraz. Grzech przynosi oddalenie od prawdziwej natury cz łowieka i to jest jego największa
konsekwencja. Jezus wymaga od uczniów zrozumienia jego słów: wyraża to w słowach: kto ma uszy do słuchania niechaj słucha”. D alej poucza o zgubnym
przywiązaniu do materii, której sprzeczne z naturą człowieka, jednak nie ma to mowy od odrzuceniu materii, ponieważ należy trwać w harmonii. Aby ją osiągnąć
należy zwrócić się do przejawów swojej natury Syna Człowieczego, która jest w każdym z uczniów Jezusa i którą on wskazuje swo im uczniom. Wskazania Jezusa,
które dotyczą położenia i możliwości uczniów mają prowadzić na drogę samopoznania. Jego nauka jest wystarczająca, stanowi prawo do którego nie t rzeba już nic
dodawać, ponieważ jak on sam twierdzi większa ilość praw niesie zniewolenie. Również tutaj widać wpływ gnostycyzmu, k tóry odrzucał zbiory praw, które nie
płynęły z prawdziwego objawienia. Uczniowie po wysłuchaniu słów mistrza popadają w zwątpienie, nie rozumieją jego słów. Tylko Maria Magdalena rozumie słowa
Jezusa i podtrzymuje na duchu uczniów. Podkreśla, że Jezus wzywa do stania się prawdziwie człowiekiem i opowiada o objawieniach jakie dał jej Jezus.
Charakterystyczny jest w nim opis wędrówki duszy po śmierci, była to kwestia która żywo interesowała gnostyków. Ostatecznym c elem wędrówki duszy przez sfery
ponadziemskie jest odnalezienie Wytchnienia. Ewangelię kończą słowa Lewiego: stańmy się w pełni ludzcy, by Nauczyciel mógł zapuścić w nas k orzenie. Widać tu
wyraźnie charakterystyczne dla gnozy chrześcijańskiej pojmowanie Chrystusa jako tego, który, stanowi wzór do rea lizacji, a celem jest stanie się nim samym, aby

osiągnąć wyzwolenie. https://youtu.be/8CHN6Hguv1c

