Czytaj

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

Amerykański olimpijczyk modli się przed każdym
startem. „Bóg dał mi dar do biegania”
Opublikowano: 1 sierpnia 2021 godz. 09:50

Amerykański biegacz Cole Hocker w tym roku zadebiutuje na Igrzyskach
Olimipijskich. Młody sportowiec przed każdym swoim startem odmawia modlitwę, a
w wywiadach podkreśla, że Bóg dał mu talent do sportu.

FOT: PIXABAY.COM/FREE-PHOTOS

video: https://youtu.be/hqUf2OfBqt8?t=20 gif: https://twitter.com/i/status/1408569109722243073

Za każdym razem, kiedy Cole Hocker jest na linii startu, tuż przed początkiem zmagań odmawia modlitwę.
Prosi Boga, aby ten był z nim i pomógł mu osiągnąć założony wcześniej cel. Cole Hocker już w młodości
odnosił sukcesy w biegach. Był mistrzem przełajowym stanu Indianapolis, a obecnie 20-letni zawodnik jest
jednym z najbardziej obiecujących młodych lekkoatletów w Stanach Zjednoczonych. Sportowiec marzył o
tym, żeby reprezentować swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich i dlatego wystartował w zawodach
kwalifikacyjnych w Oregonie na dystansie 1500 metrów. Na finiszu swojego wyścigu będąc na 6. miejscu
prześcignął wszystkich i wygrał. Jestem niezwykle dumny z tego, że reprezentuję Amerykę. Zawsze o tym
marzyłem. Chcę reprezentować swój kraj najlepiej, jak potrafię – powiedział.
Hocker w wywiadach często podkreśla też swoją wiarę. Powodem dla którego biegam jest to, że mam
talent dany mi przez Boga. Czuję, że Bóg dał mi dar do biegania, a moim zadaniem jest dać z siebie
wszystko. Otrzymałem wiele, więc chcę to dobrze wykorzystać – mówi.
ag/Crux/Stacja7 https://stacja7.pl/ze-swiata/amerykanski-olimpijczyk-modli-sie-przed-kazdym-startem-bog-dal-mi-dar-do-biegania/

Ksiądz Krzysztof Skwierczyński, ojciec duchowny alumnów i kapłanów diecezji siedleckiej, 2021-07-11

Ks. Kan. Krzysztof Skwierczyński (lat 58), umarł; głosząc Homilię podczas
Mszy Świętej w Parafii Bożego Ciała w Siedlcach. Tak jak czytaliśmy dziś w
Ewangelii: nic nie wziął ze sobą na tę drogę, ani torby, ani trzosa. Odszedł
głosząc Jezusa Chrystusa. https://www.tygodniksiedlecki.com/t61781-nagla.smierc.ksiedza.htm#
Komentarze:
- Żal, Ksiądz z powołaniem. Straszna strata.
- Przez wiele lat pracował również w naszym radiu katolickim. Szkoda że tak szybko odszedł do Boga. Wieczny odpoczynek...
- Ogromna strata. Wspaniały ksiądz, cudowny, ciepły człowiek. Spoczywaj w pokoju.
- Bardzo ciepły serdeczny ksiądz Jego kazania miały głęboką treść
- Wieczny odpoczynek. Wierzymy, że śmierć to tylko przejście do innego , lepszego życia, do wiecznej szczęśliwości. Także do zobaczenia.
- Wielki duchem i sercem. Ogromna strata. Znałam go od młodych lat. To dzięki niemu jestem tym kim jestem. To on dał mi wskazówki na życie.
- to piekne. umrzeć służąc Bogu....
- Dziekujemy!!! Piękny ksiądz... Piękny głos... Piękne kazania...
– Strata. Dziękuję za wszystko! Cudowny ksiądz który podnosił na duchu! Niech Bog ma go w swojej opiece.
- ksiądz z powołania Dziś odszedł od nas kapłan z powołania szkoda że tacy normalni ludzie odchodzą od nas wieczny odpoczynek
- Prawdziwy jako człowiek i jako kaplan Pozostanie pustka. Są ludzie, których zastąpić się nie da.
- Święty człowiek Święty Człowiek już za życia. Dziękuję Tobie Pnie Jezu, że mi księdza Krzysztofa postawiłeś na drodze.
- Dobrzy ludzie zawsze szybko odchodzą a wychowani bez Boga chorują długo i umrzeć nie mogą
- Wspaniały Kapłan wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
- To był Anioł chodzący po ziemi. Wspaniały kapłan i cudowny człowiek. IDEAŁ.Do zobaczenia ks.Krzysztofie...
- Wielka szkoda Bóg zabrał taką perełkę? Pewnie tylko tacy do nieba się nadają. Czytając komentarze to tak jest. Wielki Żal!
- Ksiądz Krzysztof udzielał nam ślubu, jako proboszcz w Gąsiorach koło Radzynia Podlaskiego, prawdziwy kapłan i po prostu dobry człowiek.
- Pracownik UPH w Siedlcach Miałem to szczęście jako student przed laty spotkać ks. Krzysztofa w DA, a po latach znów spotkać ks. Krzysztofa na
rekolekcjach akademickich już jako profesor. Wspaniały duszpasterz, przyjaciel młodzieży. Ksiądz o wielkiej charyzmie ale przedewszystkim
wspaniały człowiek, zawsze otwarty na drugiego człowieka, uśmiechnięty, z dystansem do siebie ale też wymagający. Jego homilie na zawsze
pozostawały w sercu i umyśle. Dziś po stracie tak „Wielkiego człowieka” przychodzą mi na myśl słowa: „Boże wybacz nam nasze łzy, nie pytamy
dlaczego go nam zabrałeś, Boże dziękujemy Ci za czas na jaki nam go dałeś”

Video z Pogrzebu: https://youtu.be/yRZOt_GAKR4

Newspix / Tomasz Markowski / Na zdjęciu: Marian Kasprzyk

Polski mistrz z Tokio: Objawił mi się Jezus,
widziałem jego twarz
- Po tym, jak zachorowałem na raka, powierzyłem życie Jezusowi. Objawił mi się, brakowało tylko
cierniowej korony. Koledzy mówią, że zwariowałem, ale niech gadają, co chcą - mówi nam Marian
Kasprzyk, bokserski mistrz olimpijski z Tokio z 1964 roku... Ostatnio zostałem uhonorowany
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Proszę sobie wyobrazić, że ksiądz z mojej
parafii zaprosił mnie z tym krzyżem na mszę i opowiadał wiernym, jaki zaszczyt mnie spotkał. Miło
mi się zrobiło! Sama uroczystość przebiegła bardzo sprawnie. Odznaczenie schowałem do
szuflady, w której trzymam wszystkie medale. Codziennie mam ten sam rozkład - pobudka o
szóstej, różaniec, msza święta, spacerek, potem siadam do igrzysk. Po transmisji znowu różaniec,
żeby wieczorem mieć trochę wolnego. Koledzy mówią, że zwariowałem, patrzą na mnie jak na
głupka. A niech myślą, co chcą! Ja nikogo nawracać nie będę, bo często przynosi to odwrotny
skutek. Niektórzy podkreślają, że się zmieniłem - stałem się bardziej otwarty, życzliwy i radosny.
Jestem szczęśliwy. Wyciszyłem się, czuję, że kieruje mną Duch Święty. A tym, którzy się ze mnie
śmieją, mówię: "Poczekajcie, dostaniecie po tyłku, to inaczej będziecie śpiewać!". Ale nie
zamierzam nikogo krytykować. Nie wchodzę już z kolegami na temat wiary. Ja poświęciłem życie
Bogu. Nawet medal olimpijski z Tokio oddałem na Jasną Górę... W drodze powrotnej jesteśmy na
lotnisku i celniczka pyta, czy coś przewozimy. Ja do niej, że złoto. Chciała mi zarekwirować medal,
ale do rozmowy włączył się jej kolega. "Nie wygłupiaj się, przecież to złoto olimpijskie!". Celniczka
zorientowała się, że narobiła sobie wstydu. "Przechodźcie od razu wszyscy!". No i jakoś się udało!
W Japonii najbardziej zaskoczyli mnie właśnie miejscowi. W życiu nie spotkałem bardziej
życzliwych i bardziej kulturalnych osób. Aż myślałem początkowo, że przeszkolili ich specjalnie na
igrzyska. Oj, żeby w Polsce panowała taka życzliwość...
Rozumiem, że Tokio to najlepsze wspomnienie z kariery?
Tak, ale mogłem wygrać jeszcze więcej. Cztery lata wcześniej, w Rzymie, też szedłem po złoto! W
walce z przeciwnikiem ze Związku Radzieckiego doznałem jednak kontuzji łuku brwiowego. Po
pojedynku lekarz, zamiast ściągnąć krew strzykawką, nie zrobił nic! Dali mi lód do przykładania,
ale i tak miałem nieprzespaną noc. Wstaję rano i wydaje mi się, że normalnie widzę. Ale patrzę w
lustro, a tu mam zamknięte oko! Później stało się to, czego się spodziewałem. Nie dopuścili mnie
do walki o finał. Stasiek Zalewski, nasz masażysta, powiedział mi wtedy: "Marian, nie martw się,
za cztery lata będzie złoto w Tokio!". Nie pomylił się!
Po igrzyskach w Japonii poczuł się pan gwiazdą?
A gdzie tam! Za medal dostałem 30 albo 50 dolarów, nie pamiętam już. Ale pięknie mnie
powitano. Zorganizowano przyjęcie, otrzymałem kwiaty i zaśpiewali mi "sto lat!". Do dziś czasem
zaczepiają mnie kibice, nawet ci młodsi. Nie pytam, czy oglądali moje występy, bo ich wtedy nie
było na świecie. Najwyraźniej kojarzą mnie z jakichś archiwalnych materiałów. W końcu mam już
81 lat na karku!
Ale forma chyba dopisuje?
Oczywiście! Czasem coś zaboli, ale zawsze spadam na cztery łapy. A poza tym śmierci się nie
boję. Mówiłem już panu - każdy kiedyś umrze... https://sportowefakty.wp.pl/boks/951889/polski-mistrz-z-tokio-objawil-mi-siejezus-widzialem-jego-twarz

Antony Flew (1923-2010) − czołowy ateista, pod koniec życia
odrzucił ateizm i opowiedział się za Bogiem. Uznał
chrześcijaństwo za godne szacunku i czci.
https://contragentiles.pl/glowne-dzialy/ateizm-i-naturalizm/kiedys-bylem-ateistaale/antony-flew-sola-w-oku-ateistow-czesc-i-szok-i-jego-przyczyna/
https://contragentiles.pl/glowne-dzialy/ateizm-i-naturalizm/kiedys-bylem-ateistaale/antony-flew-sola-w-oku-ateistow-czesc-ii-idea-boga-i-argumenty-na-rzecz-wiary/
https://www.
youtube.com
/watch?v=c5
Tp9xWNAe0

GŁÓWNE DZIAŁY


Ateizm i naturalizm
o

Krótkie wprowadzenie do ateizmu i naturalizmu

o

Nowy ateizm

o

Kiedyś byłem ateistą, ale…

o

Ateistyczna wizja pochodzenia religii



Teizm chrześcijański
o

Chrześcijaństwo a inne religie

o

Chrześcijaństwo oskarżone

o

„Kim jest człowiek…”

o

Historyczność Jezusa i zmartwychwstania

o

Apologetyka i jej metody

o

Argumenty przeciwko naturalizmowi i na rzecz teizmu



Nauka a religia
o

“Trudne” przypadki w relacji nauki i religii

o

Co to jest nauka?

o

Nauka bez naturalizmu?

o

Chrześcijaństwo a nauka

o

Cuda a nauka



Prawo moralne
o

Moralność a społeczeństwo

o

Subiektywizm moralny i jego problemy

o

Skąd zło i co z nim zrobić?

o

Uniwersalność prawa moralnego

(Prof. Ryszard Legutko. Fot. You Tube/WDR)

Prof. Ryszard Legutko: sprawa jest śmiertelnie
poważna. Polsce grozi utrata niepodległości
– Jeżeli w UE przejdzie na przykład system większościowy, wszystkie decyzje w Radzie będą
podejmowane przez większość, to praktycznie jest koniec – nie jesteśmy w stanie niczego zrobić
bez zgody silnych podmiotów, bez zgody instytucji unijnych i najsilniejszych państw. Tak to w
praktyce wygląda. I niech nikt nie bajdurzy o tym, że można wynegocjować jakąś większość, żeby
się przeciwstawić, bo nie da się takiej większości wynegocjować w obecnym układzie sił, w tym
stanie, jaki jest. Sprawa jest śmiertelnie poważna...
- Niestety tutaj trzeba będzie podjąć decyzję w jedną, albo w drugą stronę. Albo nie będziemy się
„kopać z koniem”, bo tak jak słusznie pani powiedziała, to jest kompletne bezprawie – nawet nie
możemy udać się do sądu, czy rozstrzygać to prawnie, ponieważ to bezprawie jest we wszystkich
instytucjach europejskich. Albo mówimy: nie damy się upokorzyć, bo rzeczywiście oni chcą
upokorzyć tych, którzy tę uchwałę podjęli. Upokorzenie, że nie można nawet bronić rodziny,
ponieważ to jest karalne – rodziny opartej na związku kobiety i mężczyzny – powiedział europoseł.
- Przypominając o wyroku w sprawie ks. prof. Dariusza Oko, prof. Legutko podkreślił, że obecnie
obcujemy z taką rzeczywistością, która chce Polskę i Polaków upokorzyć i „zabrać nam duszę”.
– Podobnie, jak system sowiecki. Musimy zatem podjąć decyzję, co będziemy robić. Konflikt musi
być bardzo wyraźnie zarysowany – tłumaczył.
– Tak działa system europejski i zmiany, jakie są planowane, jeszcze bardziej to pogłębią.
Wszelkie decyzje będą podejmowane poza nami, a nasza rola będzie tylko taka, żeby to popierać.
Tak jak kiedyś polski rząd popierał wszystko – dodał.
W ocenie prof. Legutki, teraz sytuacja się zaostrzyła, bo „przez rozszerzanie tej kompetencji, ten
system się tak wzmocni, że właściwie nic nie będzie można zrobić”. – Grozi nam więc tak
naprawdę utrata niepodległości i mówię to całkiem poważnie – podsumował. https://pch24.pl/profryszard-legutko-sprawa-jest-smiertelnie-powazna-polsce-grozi-utrata-niepodleglosci/

Fot. KSAF AGH Krakowska Studencka Agencja Fotograficzna AGH /Wikipedia

Żebrak Bożego Miłosierdzia
W testamencie Kardynał polecił, by pochowano go obok
ukochanego księcia metropolity w katedrze na Wawelu.
Patrząc na odsłoniętą kryptę zażartował kiedyś, że na
nagrobku trzeba wyryć inskrypcję, że zaschnął w pokoju.
https://stacja7.pl/kard-franciszek-macharski/zebrakbozego-milosierdzia/
Czytaj też strona 15:
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf

Łączył to z postawą duchowego ubóstwa, której uczył się od swojego patrona – Biedaczyny z Asyżu i Biedaczyny z Krakowa – św.
Brata Alberta. Mówił, że aby otworzyć się na Miłosierdzie trzeba nauczyć się żebrać. „Muszę być żebrakiem, stale żebrakiem, muszę
błagać Boga o miłosierdzie dla innych, jakby Mu się narzucać. Muszę wejść w sposób życia żebraka i stać się wobec Boga żebrakiem
– mówił w wywiadzie. – Tylko wtedy dostrzegę tę miłość, którą Bóg nieustannie mnie obdarza i, co najważniejsze, będą mógł ta
miłością obdarować innych. Trudna to droga, ale zawsze szczęśliwa”.
fot. Fot. Anna Kaczmarz

Ta szczęśliwa droga zakończyła się 2 sierpnia w krakowskiej Klinice Uniwersyteckiej, gdzie trafił po utracie przytomności i upadku. W
szpitalu zdążył go jeszcze odwiedził przebywający w Polsce Franciszek – kolejny Papież miłosierdzia.

Mamy do czynienia z przymuszaniem
większości społeczeństw do tego, by zachowały się,
jak chce mniejszość. Kiedy bolszewicy tworzyli
swoją partię w Dumie Rosyjskiej, mieli kilkunastu
przedstawicieli i nazywali siebie większością. Ponad
800 osób zasiadających w Dumie nazywali
mniejszością.
3 sierpnia 2021 Radio Maryja:

Całą audycję „Aktualności dnia” z udziałem red. Mateusza Wyrwicha można odsłuchać [tutaj].

Włącz - Słuchaj Radia na : https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
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Posłuchaj Radio Maryja w smartfonie za darmo za pośrednictwem aplikacji na Androida lub iOS!

Krótki film opisujący
aktualną sytuację na
świecie, co tu jest grane...
https://youtu.be/BOFVobVeI84

Rykoszetem: Marsz
Gadowskiego. Manifest
wolności https://youtu.be/yBT3LYzJdlQ

Ks.prof.S.Koczwara:
Religijna segregacja
https://youtu.be/pvQZRCr04bA

PILNE! Braun, Pospieszalski,
Płaczek i dr Ratkowska!
Interwencja poselska ws.
szczepień dzieci!? https://youtu.be/VbNQ1_LejI8

Ordo Iuris. Kto za
nimi stoi?

https://pch24.tv/ordo-iuris-

film/?r=16857&ka=008273

https://legaartis.pl/blog/2021/02/04/szczepienia-na-covidnieobowiazkowe-jest-decyzja-rady-europejskiej-w-tej-sprawie/?nowprocket=1

Grzegorz Braun
@GrzegorzBraun_

2 sierpnia 2021 kontrola poselska w @URPLWMiPB wykazała, że już 27. IV
prezes @GCessak wydał decyzję dopuszczającą eksperymentalne
„antykowidowe”szczepienia zdrowych dzieci i niemowląt - przy czym za
wszelkie uzasadnienie wystarczyć ma zdanie „strony” = @pfizer (patrz niżej):

A to jest legalne, na zdrowych dzieciach w Polsce? Prokurator go czeka? Oby.. https://twitter.com/GrzegorzBraun_/status/1422199696261529604

8 sierpnia to Wielki Dzień Pszczół.
Warto docenić ich rolę w przyrodzie.

Pszczoła na kwiatku | Fot. Moje Jasło

Pszczoły odpowiadają za zapylanie 70% gatunków roślin, które
zapewniają aż 90% pożywienia. Dlatego tak ważna jest dbałość
o ich populację. Niedostateczna liczba tych owadów w przyrodzie
może bowiem doprowadzić do wielkich szkód, w tym do między
innymi znacznie mniej wydajnego rolnictwa. Pszczoły są
sprzymierzeńcami roślin, również tych uprawianych na skalę
przemysłową. Jednak niekiedy stają się one dla insektów
śmiertelną pułapką. Zdarza się, że opryski wykonywane są w
niewłaściwym czasie, przed oblotem naszych skrzydlatych
przyjaciół. Powoduje to zatrucie owadów pestycydami,
przyczyniające się często do śmierci całych pszczelich rodzin.

Każdy może dbać o pszczoły
Ze względu na niezwykle pożyteczną rolę pszczół, a także innych zapylaczy, jak np.
trzmiele, warto wspomagać ich działalność. Co ważne, takie działania może
podejmować każdy, nie tylko wykwalifikowani pszczelarze.
– Wspieranie istotnych dla bioróżnorodności gatunków to jeden z kluczowych
elementów szeroko pojmowanej ochrony środowiska. Dbanie o podstawowe ogniwa
ekosystemu jest obowiązkiem każdego z nas. To niezwykle łatwe. Dobrym pomysłem
jest posianie łąki kwietnej, w której będą królowały rośliny miododajne. Brak ogrodu
nie jest przeszkodą. Kolorowe kwiaty, wspierające pracę pszczół, bez trudu można
uprawiać na balkonach, nawet w miastach – podkreśla Kazimierz Pietras.
Tego rodzaju projekty coraz częściej podejmują również instytucje i prywatne firmy.
Dobry przykład daje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, na którego dachu w centrum
Warszawy znajdują się ule. Pasieka funkcjonuje też na terenie składowiska Amest
Otwock, a spółka powołała również do życia Akademię Ekologiczną. W ramach tego
przedsięwzięcia prowadzone są warsztaty ekologiczne i pszczelarskie dla dzieci i
młodzieży, podczas których najmłodsi zdobywają wiedzę między innymi na temat
pożytecznej roli insektów w ekosystemie.
– Budowanie świadomości ekologicznej ma dziś kolosalne znaczenie. W obliczu
wyzwań środowiskowych, przed jakimi stoi świat, potrzebne jest większe zrozumienie
tych problemów. Ekosystem to system naczyń połączonych. Wyrzucenie w
niewłaściwym miejscu, na łące czy w lesie, nawet jednej butelki po napoju, niesie za
sobą morze zagrożeń. To tworzenie ryzyka dla owadów wabionych do wnętrza
opakowania słodkim zapachem, które często nie potrafią już opuścić pułapki.
https://mojejaslo.pl/8-sierpnia-to-wielki-dzien-pszczol-warto-docenic-ich-role-w-przyrodzie/

https://goniec.pl/miejska-kamera-zarejestrowala-dziwny-rozblysk-mieszkancy-nie-potrafia-tego-wytlumaczyc-kb-050821

Masters - Żono
moja serce moje
https://youtu.be/tD9f5p2UoT8

Celem Globalnego Paktu
Katolickiego na rzecz Rodziny
ma być promowanie modelu
rodziny zgodnego z
nauczaniem Kościoła i
odpowiadającego na wyzwania
i potrzeby współczesnego
społeczeństwa.
FOT. NATHAN DUMLAO/UNSPLASH

Zostanie on ogłoszony na zakończenie przyszłorocznego X Światowego Spotkania Rodzin, którego centralne obchody, z okrojoną
liczbą uczestników, odbędą się w Rzymie z udziałem Ojca Świętego, a które ma być równolegle obchodzone w diecezjach całego
świata. https://stacja7.pl/zwatykanu/watykan-powstaje-globalny-pakt-katolicki-na-rzecz-rodziny/

Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść
— o kimś, kto został wykorzystany i odprawiony, gdy przestał być potrzebny (F. Schiller Fiesko).

Żywot czarnych niewolników w Rzeczpospolitej

Czarni niewolnicy na fragmencie obrazu Józefa Brandta "Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa". Słowo

„Murzyn” ma języku
polskim zabarwienie neutralne, a nie negatywne, jak co niektórzy próbują dziś wmawiać. Wywodzi się od
niemieckiego der Mohr, który jest z kolei przekształceniem łacińskiego maurus, odnoszącego się do grupy
ludności zamieszkującej obszar Mauretanii, czyli znacznej części północnej Afryki. Z Niemiec do nas
przybyły również pierwsze wizerunki Murzynów, m.in. na średniowiecznych herbach Mohr czy Wczele.
Z kolei murzyńscy niewolnicy zaczęli regularnie pojawiać się w Polsce
od XVI stulecia.
Czarnoskórzy w Rzeczypospolitej wiedli relatywnie (jak na niewolników)
dobre życie. Zazwyczaj byli kupowani przez magnatów niczym pamiątka z
dalekich wojaży albo w zawierusze wojen polsko-tureckich trafiali w ręce
polskich rycerzy.
Inną kategorią były z kolei dzieci narodzone z przelotnych romansów
szlacheckich dam z którymś z afrykańskich służących. Najbardziej znane
są losy Władysława Jabłonowskiego – owocu przygodnej znajomości żony
generała Konstantego Jabłonowskiego, Marii Franciszki Dealire z jej
czarnym lokajem. Władysław został jednak wychowany na polskiego
patriotę. Bił się w powstaniu kościuszkowskim, a następnie
został generałem Legionów. W Rzeczpospolitej zatem afrykańskiego
przybysza mógł czekać los, o którym czarni niewolnicy na amerykańskich
plantacjach bawełny mogliby tylko pomarzyć. Nie byli oni jednak siłą
roboczą, ale bardziej maskotką, atrakcją uświetniającą jakąś uroczystość,
żywą dekoracją pałacu. https://kurierhistoryczny.pl/artykul/murzyn-zrobilswoje-murzyn-moze-odejsc-czyli-zywot-czarnych-niewolnikow-wrzeczpospolitej,508

August II Mocny z murzyńskim sługą na obrazie Louise'a de Silvestre'a

Spotkanie przewodniczącego Episkopatu Hiszpanii z
rządem https://www.radiomaryja.pl/kosciol/spotkanie-przewodniczacego-episkopatu-hiszpanii-z-rzadem/

fot. PAP/Rafał Guz

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-tsue-wzywa-do-lamania-konstytucji/

Fot. Boelle / Andia.fr

https://www.ekai.pl/katolicy-i-media-domagaja-sie-przywrocenia-pomnika-jana-pawla-ii-w-galicji/

Fot. Diecezja Limoges

https://www.ekai.pl/po-ponad-200-latach-benedyktyni-wracaja-do-francuskiego-opactwa/

https://medianarodowe.com/2021/08/07/prof-horban-bedzie-prowadzil-badania-dotyczace-przeciwcial-chroniacych-przed-covid-19/

https://medianarodowe.com/2021/08/07/bakiewicz-berlin-chce-odebrac-nam-narzedzia-do-prowadzenia-suwerennej-polityki/

https://nczas.com/2021/08/07/tlumy-w-katowicach-przeciwko-segregacji-i-rzadowym-korona-represjompolacy-sie-budza-video/
https://twitter.com/i/status/1423960307064459272
https://twitter.com/i/status/1423948447972007936
https://twitter.com/i/status/1423969046723272705
https://twitter.com/i/status/1423957572034437121

Zapraszamy Was na materiał o aranżowanych
małżeństwach w Iranie, który nakręciliśmy w
Meszhed.

https://youtu.be/HjjniTHuv2Q

