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Posłuchaj Radio Maryja w smartfonie za darmo za pośrednictwem aplikacji na Androida lub iOS!
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Słuchaj 
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fot. Autorstwa W2k2 - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21150962 

SETKI PIELGRZYMÓW Z CZECH I POLSKI NA ŚNIEŻCE   
 

  
 

 

(Źródło: marsz.org)  W niedzielę 19 września o godzinie 11:00 z warszawskiego Placu Zamkowego  https://czir.org/  

Tato – bądź, prowadź, chroń! Marsz dla Życia i 
Rodziny    https://pch24.pl/tato-badz-prowadz-chron-znamy-date-tegorocznego-marszu-dla-zycia-i-rodziny/ 

 

Patrzcie w niebo! Lecą Perseidy. Z każdym dniem będzie widać ich coraz 

więcej - aż do 12 sierpnia, kiedy nastąpi maksimum roju. Właśnie tego dnia 

zapraszamy na Noc Spadających Gwiazd od 21
00

. https://youtu.be/9wv0xHP4bpw 

https://www.kopernik.org.pl/wydarzenia/noc-

spadajacych-gwiazd 

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/setki-pielgrzymow-z-czech-i-polski-na-sniezce/
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https://youtu.be/7etfgF6F36I   https://www.o2.pl/informacje/snieg-przy-20-nietypowe-opady-zaskoczyly-kierowcow-6669712214538784a 

 

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27386826,w-brazylii-spadl-snieg-niezwykle-zimny-polarny-front-zagraza.html
 

 

U K R A I N A 

B R A Z Y L I A 
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  https://youtu.be/1Q6umDMJQIs 

 https://youtu.be/1WlgS-gYMcs 

 https://youtu.be/ay77vuSEYJs 

 https://youtu.be/gfCaCS5pSX8 

 https://youtu.be/SAiCxULdDUo
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7 SIERPNIA 2021 Projekt obywatelskiej ustawy Stop LGBT do Sejmu  https://pch24.pl/projekt-obywatelskiej-ustawy-stoplgbt-trafi-do-
sejmu-niezbedne-podpisy-zostaly-juz-zebrane/ 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

PILNE! MEGA marsz o WOLNOŚĆ w Katowicach! 

https://youtu.be/Mfy7fYpgn5w 

UWAGA! Marsz 7 sierpnia w Katowicach; 
https://youtu.be/Wmdf5ekB_Gc 

https://www.magnapolonia.org/w-katowicach-miala-miejsca-duza-

manifestacja-pod-haslem-stop-segregacji/ 

 

 

 

Bach - Gloria in excelsis Deo BWV 191 - Van Veldhoven 

| Netherlands Bach Society  https://youtu.be/Zkx1vgl7RbU 

Mass in B minor https://youtu.be/uCEGo1mh8GI 

 

 

 

 

 

 Rafał Ziemkiewicz Szczepionki na 

zdrowy rozum 
https://youtu.be/5zKS01cHza8   

 https://youtu.be/_KkA6A3J7Tc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Blacha śpiewa o pięknie miłości w nowym 

utworze „Istota”  https://opoka.news/gabriela-blacha-spiewa-

o-pieknie-milosci-w-nowym-utworze-istota 

https://youtu.be/xVzOy6P9QLs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłuchanie | Open 

Doors Lifestream 
https://youtu.be/tItBFQMlEIg 

 

 

 

 

Grzegorz Braun: Mówię to na zimno: macie do 

czynienia ze zbrodniarzami  https://youtu.be/5RUNaw6DjKc 
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Andrzej Dąbrowski - My Way - Bądź wierny sobie 

(Piotr Baron Quintet, Sinfonia Iuventus) 

 https://youtu.be/Y2RkGg_hxdk 

 

Na dobre i na złe [Ending] [Piosenka] [Piosenka 

końcowa] [Napisy Końcowe] [Koniec] 

 https://youtu.be/nZDOJAkU2H0 

Podpalacz katedry w Nantes znów atakuje.                         

.                              Tym razem zabił księdza 
 

 
https://pch24.pl/podpalacz-katedry-w-nantes-znow-atakuje-tym-razem-zabil-ksiedza/

 
 

 

https://youtu.be/Y2RkGg_hxdk
https://youtu.be/nZDOJAkU2H0
https://pch24.pl/podpalacz-katedry-w-nantes-znow-atakuje-tym-razem-zabil-ksiedza/
https://pch24.pl/podpalacz-katedry-w-nantes-znow-atakuje-tym-razem-zabil-ksiedza/


 

 
 

Włoski dziennik „Il Messaggero” poinformował, że w sortowni przesyłek pocztowych 
pod Mediolanem znaleziono przesyłkę zaadresowaną do papieża Franciszka. W kopercie 
znajdowały się trzy naboje. Koperta była zaadresowana: „Papież - Watykan - Plac św. Piotra w Rzymie”. Sam adres został 

zapisany na kopercie długopisem w mało czytelny sposób. 

Przesyłka z nabojami do papieża. Szybka reakcja służb 

Przesyłkę znaleźli pracownicy sortowni pocztowej w Peschiera Borromeo w okolicach Mediolanu. Kierownik placówki jeszcze w nocy 

zawiadomił służby. Wezwani na miejsce karabinierzy skonfiskowali kopertę. 

W sprawie wszczęto śledztwo, które prowadzi miejscowa komenda. 

https://www.wprost.pl/swiat/10479048/przesylka-do-papieza-franciszka-z-trzema-nabojami-przyszla-z-francji.html

 

 

Kaliber 9mm Flobert/Glatt 

Rodzaj amunicji amunicja kulowa 

https://www.wprost.pl/swiat/10479048/przesylka-do-papieza-franciszka-z-trzema-nabojami-przyszla-z-francji.html
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(fot. Flickr/Bruno Casonato) 

Od 2016 roku nowym priorytetem wielu żeńskich zakonów w USA stało się poszukiwanie własnego wkładu w utrwalanie „białej supremacji”. Niektóre siostry 

uważają, że bez stałego zwalczania nieuświadomionego rasizmu nie będą w stanie żyć pełnym i autentycznym życiem konsekrowanym. Jedna z ważniejszych 
postaci tego procesu twierdzi nawet, że „religia nie ma innej przyszłości, niż wielokulturowość” i że życie zakonów wymaga całkowitej restrukturyzacji w celu 

pozbycia się ukrytej w nim dyskryminacji mniejszości. Te działania pokazują, że zachodni Kościół czyni z ideologii lewicy nowe elementy swojego nauczania. 

Jak z natury podatniejsze na nie kobiety prowadzą w USA pseudokatolicką walkę z wiatrakami?...  https://pch24.pl/amerykanskie-zakony-zenskie-w-oparach-
absurdu-w-usa-tropi-sie-rasizm-systemowy-w-instytucjach-religijnych/

 
 

  
 

Upadek kościoła anglikańskiego https://www.kompas.travel.pl/polityka-prawdy/upadek-kosciola-anglikanskiego/ 

 

 Aktualności 

 Ciekawostki 

 Azja i regiony Azji 

 Kraje 

 Polityka Prawdy 

 Rady dla podróżników 

 Wyprawy 

 Galerie zdjęć 

o Relacje z wypraw  

 

Ewangelicyzm            
/katolicyzm-
różnice. 

              https://youtu.be/tuSQZMJzd-0  
https://youtu.be/4VbNCs3w70g 
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https://www.kompas.travel.pl/aktualnosci/wyprawa-do-izraela-i-palestyny/ 

 

   https://www.kompas.travel.pl/aktualnosci/wyprawa-do-jordanii/ 

 
 

https://www.kompas.travel.pl/aktualnosci/wyprawa-do-izraela-i-palestyny/
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  https://www.kompas.travel.pl/aktualnosci/wyprawa-do-libanu/ 

 

  https://www.kompas.travel.pl/aktualnosci/wyprawa-do-azji-zachodniej-2015/                                                                                                                

Kompas Travel - https://www.youtube.com/channel/UCWe-6wGWdGM2plGzakUtuxw   
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Spektakularna erupcja Etny. Wulkan wystrzelił w 
niebo strumienie gorącej lawy [WIDEO] 
NINA CZOCHARA 
10.08.2021 09:34 
 

 
fot. Shutterstock   
 

 https://youtu.be/C7jbyhzY9F4 

 

Etna po raz kolejny się przebudziła. Z wnętrza sycylijskiego wulkanu 
wystrzeliły strumienie gorącej lawy, a nad kraterem unosiły się gęste 
chmury dymu. W sieci pojawiły się nagrania ukazujące moment 
wybuchu.  
Etna, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Europie, regularnie daje 
o sobie znać. Szacuje się, że do tej pory wybuchała już 200 razy.  
 
Do kolejnej widowiskowej i na szczęście niegroźnej erupcji doszło w 
poniedziałek w nocy (9 sierpnia). Eksperci twierdzą, że choć aktywność 
wulkanu jest w ostatnim czasie wzmożona, nie ma zagrożenia dla 
mieszkańców okolicy. 

 
Więcej: https://www.radiozet.pl/Podroze/Etna.-Spektakularna-erupcja.-Wulkan-wystrzelil-w-niebo-strumienie-goracej-lawy
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Protesty we Włoszech przeciwko covidowym paszportom. Foto: tter/yattamau W pełni zaszczepieni Włosi spalili covidowe przepustki.  https://nczas.com/2021/08/08/w-
pelni-zaszczepieni-wlosi-spalili-covidowe-przepustki-wolnosc-video/     https://twitter.com/i/status/1422213154956881921  
https://twitter.com/i/status/1423925417052983296   https://twitter.com/i/status/1424082972525965324  https://twitter.com/i/status/1424064836313493513   
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https://youtu.be/QNLAP_jnsnU 
 
https://youtu.be/mW11Bvmyigo 
 

https://youtu.be/lS6PN1jw5dc 
 
https://youtu.be/Q_qCvVkDaMM
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B A J K I     T E R A P E U T Y C Z N E :  

Czytaj:  http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf 

Strona 12 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf


 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



  


