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W piątek - razem z pielgrzymami - obchodzić będziemy uroczystość Matki Bożej Kalwaryjskiej. Z racji uroczystości nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W tym dniu msze św. w bazylice sprawowane będą o godz. 6.00, 7.00, 9.00, 11.00 i 13.00. O
godz. 15.00, w Domku Matki Bożej - na rozpoczęcie procesji Pogrzebu Matki Bożej - odprawimy uroczyste nieszpory, którym przewodniczyć
będzie bp Jonas Ivanauskas, ordynariusz diec. koszedarskiej na Litwie oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; na
zakończenie procesji, przy kościele Grobu Matki Bożej, sprawowana będzie uroczysta msza św.

W sobotę - jak co roku - przeżywać będziemy Kalwaryjski Dzień Młodych. Zapraszamy młodych Pielgrzymów na Drogę krzyżową od
stacji „U Piłata” - o godz. 10.00 oraz na procesję światła - o godz. 19.00 i mszę św. o godz. 20.00 sprawowaną na Placu Rajskim pod
przewodnictwem bpa Janusza Mastalskiego, w koncelebrze bernardyńskich neoprezbiterów. Dzień zakończy przy ołtarzu
polowym koncert Magdy Anioł z Zespołem.

W niedzielę (22.08) - obchodzić będziemy główne uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP. W bazylice msze św.
sprawowane będą o godz. 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, ok. 13.30, 15.00, 17.00 i 19.00. Procesja Wniebowzięcia Najśw. Maryi

Panny rozpocznie się mszą św. o godz. 6.30, a zakończy - odpustową sumą o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie abp Mieczysław
Mokrzycki, metropolita lwowski, z udziałem abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Zakończeniem uroczystości
będą nieszpory o godz. 18.00 oraz procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej po Placu Rajskim.

Już dziś zapraszamy na doroczną pielgrzymkę Rodzin Archidiecezji Krakowskiej, która wyjątkowo odbędzie się w niedzielę 05.09 rozpocznie ją Droga krzyżowa od stacji „U Piłata” o godz. 9.00; następnie - msza św. o godz. 11.30, której przewodniczył będzie abp
Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

Przypominamy, że wszystkie parkingi przy sanktuarium i TOI-TOI-e na dróżkach są bezpłatne - przestrzegamy przed nieuczciwymi ludźmi,
którzy mogą wykorzystać naszą niewiedzę.
GALERIA - http://kalwaria.eu/gallery/15082021-procesja-wspolcierpienia-nmp

PAPIEŻ FRANCISZEK ZAGRAŁ W "PIŁKARZYKI". TO ZDJĘCIE OBIEGŁO INTERNET.
.
HTTPS://DEON.PL/KOSCIOL/SERWIS-PAPIESKI/FRANCISZEK-ZAGRAL-W-PILKARZYKI-TO-ZDJECIE-OBIEGLO-INTERNET,1523327

Złota Róża pobłogosławiona przez Papieża trafi do
sanktuarium w Skalmierzycach
18 sierpnia 2021

Papież Franciszek pozdrowił dziś w
czasie audiencji wiernych ze Skalmierzyc
w diecezji kaliskiej. Uczestniczyli oni w
audiencji, podczas której Ojciec Święty
pobłogosławił złotą różę dla Matki Bożej
w tamtejszym Sanktuarium.
FOT. QKIEL / WIKIMEDIA COMMONS / LICENCJA CC BY-SA 4.0

Sanktuarium w Skalmierzycach jest bardzo znane w diecezji kaliskiej. W tym roku mija 400 lat od utworzenia kaplicy,
w której znajduje się słynący łaskami wizerunek Matki Bożej. To także 55. rocznica od ukoronowania obrazu przez
kard. Stefana Wyszyńskiego. Pochodzenie obrazu Matki Bożej nie jest znane. Prawdopodobnie powstał w XV w. i
został przywieziony z Włoch. Madonna i Jezus przybrani są w piękne kute w srebrze i złocone sukienki zdobione
motywami aniołów i kwiatów. Nad ich głowami widnieją złote korony wysadzane szlachetnymi kamieniami. Wśród

wotów znajduje się tabliczka z 1634 r. podarowana przez króla Władysława IV Wazę.
https://stacja7.pl/z-kraju/zlota-roza-poblogoslawiona-przez-papieza-trafi-do-sanktuarium-w-skalmierzycach/

https://diecezja.kalisz.pl/news/sanktuarium-matki-bozej-skalmierzyckiej

Świadectwo Bożej interwencji: fasolka z „Bożym znamieniem”.
Eucharystyczne wydarzenie miało miejsce w Alzacji, która podczas pamiętnej rewolucji w 1789 r.,
pod względem administracyjnym została zespolona z Francją. Kraina ta, słynąca z malowniczych
krajobrazów, jest ważnym regionem rolniczym, położonym między Wogezami a Renem. Do dzisiaj
opowiada się tam interesującą historię, którą w 200 lat od jej zaistnienia spisał i opublikował w
1989 r. M.F. de Bussang. Oto proboszcz małej alzackiej wioski, zaniepokojony wzrastającą falą
terroru brygad rewolucyjnych, które zaczęły zagrażać jego parafii, stanął przed niezmiernie
dramatycznym wyzwaniem: „Gdzie ukryć Najświętszy Sakrament?”.
Ze swoich obaw zwierzył się jednej z parafianek. Ta bez wahania, jakby niepomna na grożące jej i
wiosce niebezpieczeństwo związane z odkryciem „Bożego skarbu”, zaproponowała swoją rolną
działkę, obsadzoną rosnącą na tyczkach fasolą. Jakież było zaskoczenie owej odważnej wieśniaczki
jesienią, w porze zbiorów! Z każdego z posadzonych w roli całkiem białych nasion wyrosły fasolki z
tajemniczymi brązowymi znakami. Przejęta tym faktem gospodyni wzięła garść ziarenek, by
pokazać je proboszczowi. Ten bez większego trudu, pod natchnieniem Ducha Świętego, rozpoznał
na każdej fasolce cudownie powstały zarys maleńkiej hostii zamkniętej w brązowej monstrancji,
pięknie ornamentowanej. Zdziwionej parafiance zaś oznajmił: „Droga pani, to jest rekompensata
za pani odwagę i głęboką wiarę. Gdyby hostie z kościoła zostały odkryte w polu rolnym, gdzie je
ukryliśmy, ja i pani zostalibyśmy rozstrzelani, pani dom spalony, a może i cała wieś„.
Każde z ziarenek ze znakiem hostii – zasiane w ziemię, po dzień dzisiejszy owocuje z „Bożym
znamieniem”. Ludzie popularnie nazwali te ziarenka “fasolkami Najświętszego Sakramentu”.
https://wobroniewiary.com/2015/01/13/swiadectwo-bozej-interwencji-fasolka-z-bozym-znamieniem/ VIDEO = https://youtu.be/-TtUVBtrKPg

http://www.bezogrodek.com/2015/12/fasola-eucharystyczna-z-hostia.html#

EKWADOR: CO ROKU PONAD 3 TYS. DZIEWCZYNEK
PONIŻEJ 14. ROKU ŻYCIA RODZI DZIECI

PAP 2021-08-17
Wydrukuj ten teks t

Wskaźniki przemocy w Ekwadorze są „szokujące”, zwłaszcza w przypadku przemocy
wobec dzieci – powiedziała w opublikowanej we wtorek rozmowie z agencją EFE ekwadorska
sekretarz ds. praw człowieka Bernarda Ordonez. Dodała, że co roku ponad 3 tys. dziewczynek
poniżej 14. roku życia rodzi dzieci. „Wskaźniki przemocy są bardzo wysokie” – oceniła Ordonez i
dodała, że 7 na 10 osób doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy, a 6 na 10 uczniów
doświadczyło sytuacji przemocy. Jednym z głównych nierozwiązanych problemów są ciąże wśród
dzieci i młodzieży. „Co roku w Ekwadorze ponad 3 tys. dziewcząt poniżej 14. roku życia zostaje
matkami w wyniku gwałtu” – powiedziała. Niektóre z dziewcząt mają nawet 8 lat, wiele z nich
cierpi także na choroby przenoszone drogą płciową i infekcje dróg moczowych.

>>> Co to jest miłość? Dzieci odpowiadają
Agencja EFE przypomniała, że w piątek w Ekwadorze po raz pierwszy obchodzono
Dzień Walki z Przemocą Seksualną w Klasach wprowadzony w wyniku wyroku w
sprawie Paoli Guzman wydanego przez Międzyamerykański Trybunał Praw
Człowieka. 16-letnia Guzman w 2002 r. popełniła samobójstwo po tym, jak została
zgwałcona przez nauczyciela i zaszła w ciążę. Zdaniem Ordonez sprawa Guzman
ujawniła „niedociągnięcia” Ekwadoru w kwestiach edukacji seksualnej albo podczas
ustanawiania protokołów i planów działań mających na celu zapobieganie przemocy
w szkołach. Jak powiedziała Ordonez, w zapobieganiu wykorzystywaniu
seksualnemu w szkołach ma pomóc międzyinstytucjonalna komisja. „Sytuacja może
się znacznie poprawić dla dziewcząt i kobiet, jeśli całe społeczeństwo i rodzina będą
ze sobą współpracować” – stwierdziła.
https://misyjne.pl/misja/ekwador-co-roku-ponad-3-tys-dziewczynek-ponizej-14-roku-zycia-rodzi-dzieci/

https://pch24.pl/algorytm-smiercigrzegorz-gorny-o-niebezpiecznymwynalazku-kanadyjskichnaukowcow/

https://opoka.news/bioetycyproponuja-implanty-smierci-zamiastopieki-nad-osobami-starszymi

PILNE! Żołnierze w Sejmie
UJAWNIAJĄ fakty ws.
PRZYMUSU $ZCZEPIEŃ w
armii! Braun, WOJSKO i
LEKARZE! https://youtu.be/qWKw57Tn6cY

https://youtu.be/DuKSUJMPaY4

https://youtu.be/qWKw57Tn6cY

Dr Zbigniew Martyka : https://youtu.be/2PLguKgi89E

PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!

Druk 1449 (stron 289) - https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/755E350D264127B0C12587260031AA36/%24File/1449.pdf,
czym naprawdę jest i o co w nim chodzi? P. Sterkowski o terrorze
sanitarnym i TVN https://youtu.be/gtISjiMePW8

Tu kobieta ginie co 36 godzin. W
Hondurasie nikt nie ponosi za to
odpowiedzialności https://noizz.pl/big-stories/hondurasto-jedno-z-najniebezpieczniejszych-miejsc-na-swiecie-dlaczego-gina-kobiety/jntct5r

We Francji nie
słabną protesty przeciwko
sanitarnym restrykcjom
18 SIERPNIA 2021

(Fot. Reuters / Forum)

Co najmniej 217 demonstracji przeciwko segregacji sanitarnej oraz przymusowym
zastrzykom na covid-19 dla służby zdrowia odbyło się w minioną sobotę w całej
Francji. Według francuskiej korespondentki portalu Life Site News, podawane przez
media głównego nurtu statystyki mówiące o łącznej liczbie 215 tysięcy uczestników
protestów, są nieprawdziwe. Świadczą o tym liczne filmy zamieszczane na
Twitterze, które choć pokazują zaledwie ułamek spośród ponad dwustu wieców, to
widać na nich „ogromne, zdeterminowane tłumy, które zgromadziły się zarówno w
dużych, jak i małych miastach”.
„Jeśli policyjne dane są tak ewidentnie fałszywe, musi to oznaczać, że rząd nie
spodziewał się tak szerokiego sprzeciwu wobec swojego projektu kontroli
społecznej” – ocenia Jeanne Smits. Jak podkreśla reporterka, ruch społeczny
narastający wokół idei obrony zdrowia, pracy i normalnego życia, zagraża
wszystkim czołowym mainstreamowym politykom, spośród których mało kto od
marca zeszłego roku wypowiedział cokolwiek przeciwko restrykcjom sanitarnym.
„Tak więc ruch jest bagatelizowany do momentu, w którym każdy uczciwy obywatel
przekona się, że rząd kłamie” – pisze dziennikarka.
Smits zwraca uwagę, że chociaż demonstracje odbywają się już od pewnego
czasu, w dodatku bez respektowania nakazów zasłaniania twarzy, dystansu
społecznego i z udziałem uczestników w każdym wieku, w większości
prawdopodobnie niezaszczepionych, nic nie wskazuje na to, by stały się ogniskami
roznoszenia epidemii. „Liczba zgonów przypisywanych COVID pozostaje niska,
podczas gdy odsetek pozytywnych testów pozostawał na poziomie poniżej 4% w
ciągu ostatnich ośmiu dni, a obecnie wynosi poniżej 3,5%” – wylicza reporterka.
„Od tygodnia ludzie tacy jak ja, którzy nie otrzymali zastrzyku z białkiem kolca, nie
mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalnych i sportowych, podróżach zawodowych i
rekreacyjnych, odwiedzać rodziny w szpitalach i domach opieki, otrzymywać
niepilnej opieki medycznej, chodzić do restauracji lub barów, a w niektórych
miejscach nawet na plażę. Staliśmy się w pewien sposób nieczyści, jeśli nie
możemy udowodnić negatywnego wyniku testu na COVID” – podkreśla Smits.
https://twitter.com/i/status/1426523487846420480 https://twitter.com/i/status/1427534125200781334
https://twitter.com/i/status/1427349709388197891

Źródło: Life Site News, Twitter

https://pch24.pl/we-francji-nie-slabna-protesty-przeciwko-sanitarnym-restrykcjom/

Tragiczna sytuacja na Haiti. Prawie 2 tys. ofiar,
pomoc utrudnia burza tropikalna.
Opublikowano: 18 sierpnia 2021

Liczba ofiar 1941, a rannych do ponad 9 tysięcy.
Sytuację pogorszyła jeszcze burza tropikalna Grace.

FOT. POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE/ TWITTER

Po sobotnim trzęsieniu ziemi liczba ofiar ciągle rośnie, a tysiące ratowników ręcznie
przeszukuje gruzy domów, szkół, sklepów i kościołów. O modlitwę w intencji
poszkodowanych zaapelował w niedzielę papież Franciszek. Pragnę wyrazić moją bliskość
drogiej ludności poważnie dotkniętej trzęsieniem ziemi. Wznosząc do Pana swą modlitwę za
ofiary, kieruję słowa otuchy do ocalonych, wyrażając życzenia, aby skierowało się ku nim
czynne zainteresowanie wspólnoty międzynarodowej – powiedział.
„Sytuacja jest krytyczna” https://stacja7.pl/ze-swiata/tragiczna-sytuacja-na-haiti-prawie-2-tys-ofiar-pomoc-utrudnia-burza-tropikalna/
Video - https://twitter.com/i/status/1427628659402330112

AFGANISTAN: MISJONARZE CZEKAJĄ NA EWAKUACJĘ

FOT. EPA/STRINGER

K AI 2021-08-17

Przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie doprowadziło do zawieszenia działalności charytatywnej
prowadzonej w tym kraju przez Kościół. https://misyjne.pl/misja/afganistan-misjonarze-czekaja-na-ewakuacje/

,,Wiemy gdzie jesteś… Idziemy po ciebie’’. Afgańczycy czują się zdradzeni
Nie tylko Afgańczycy próbują wydostać się z zajętego przez talibów kraju. Także np. jezuici szukają
możliwości ucieczki na lotnisku, gdyż talibowie już kierowali pogróżki wobec chrześcijan. Wspieraliśmy
USA, pomagaliśmy im, ryzykowaliśmy dla nich nasze życie. A teraz zostawiają nas, by nas zabili”. To, co
nie powinno było się wydarzyć, to pozostawienie bez planu bezpieczeństwa tych, którzy walczyli razem z
nami”. https://www.fronda.pl/a/wiemy-gdzie-jestes-idziemy-po-ciebie-afganczycy-czuja-sie-zdradzeni,165689.html

Talibowie: w Afganistanie będzie obowiązywało prawo szariatu.
https://deon.pl/swiat/talibowie-w-afganistanie-bedzie-obowiazywalo-prawo-szariatu,1523726

Chłosty, tortury i egzekucje. Prawo
szariatu w Afganistanie oznacza powrót
przemocy. https://wiadomosci.onet.pl/swiat/prawo-szariatu-w-afganistanie-kara-smierci-lubchlosta-za-przewinienie/y5vwhwp
Szariat w ich interpretacji oznaczał, że dziewczynki nie mogły chodzić do szkoły ani studiować, a kobietom nakazano przerwać pracę. Mogły one wychodzić z
domu tylko zakryte od stóp do głów burką i w towarzystwie krewnego płci męskiej. W praktyce oznaczało to, że same nie mogły pójść, np. do lekarza. "Wasze
kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie" - czytamy w Koranie. Gdy
kobiety próbowały oponować przeciw takiemu traktowaniu, to były za to surowo karane przez reżim. Dochodziło do publicznego wymierzania kary chłosty,
tortur i egzekucji. Karę śmierci wymierzano, m.in. za cudzołóstwo, apostazję i homoseksualizm. Za kradzież złodziejom odcinano ręce lub stopy. Nielegalne było
spożywanie wieprzowiny oraz alkoholu. Część zawodów, takich jak malarz czy fotograf, było zakazanych. Mężczyźni nie mogli golić bród i poza domem musieli
nosić turbany. Kina zamknięto i zamieniono na meczety, zakazano nieprawomyślnej muzyki, telewizji oraz filmów. Nielegalny stał się ponadto hazard i handel
narkotykami. Do 2001 r. nie wolno było również puszczać latawców i hodować ptaków ani trzymać zwierząt domowych. Publiczne kamienowanie. Skazanego
człowieka zakopuje się do pasa w ziemi, aby nie mógł się ruszać, a następnie tłum obrzuca go kamieniami. W islamie występują trzy rodzaje prawa karnego:
Hudud dotyczy łamania przykazań boskich. Do tej kategorii należą czyny bezpośrednio zakazane w Koranie, za które kara również została szczegółowo określona
w świętej księdze islamu. Do czynów tych zaliczają się: kradzież (przykładowa kara: amputacja ręki), rozbój lub zakłócenie spokoju publicznego, cudzołóstwo
(przykładowa kara: śmierć przez ukamieniowanie), spożywanie alkoholu, apostazja (kara śmierci), zbrojna rewolta czy powstanie przeciwko władcy.
Druga kategoria przestępstw obejmuje zabójstwa oraz szeroko pojęte spowodowanie obrażeń ciała. W tym przypadku stosuje się zasadę odwetu (zadanie
sprawcy tych samych obrażeń, których doznała jego ofiara, a więc zasada: oko za oko).
Do kategorii Tazir należą przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, stojące w sprzeczności z islamem. Kary dla tych czynów nie zostały uściślone w
Koranie, a więc to, w jaki sposób zostanie ukarany sprawca, zależy od sędziego.
Kary przewidziane w prawie szariatu są niezwykle surowe. To m.in. biczowanie, obcinanie członków ciała, śmierć przez ukamienowanie, powieszenie, ścięcie. Za
homoseksualizm wymierzana jest kara śmierci, za picie alkoholu można otrzymać 40 batów, a za oszczerstwo - 80. Bluźnierstwo wobec Boga lub Koranu karane
jest śmiercią oraz utratą majątku. Jak zwraca uwagę BBC, nie wszystkie kraje islamskie stosują tak surowe kary, a stosunek samych muzułmanów do tego rodzaju
wyroków jest "bardzo zróżnicowany".

Talibowie chodzą od drzwi do drzwi. Sytuacja
chrześcijan w Afganistanie jest dramatyczna

Hoshang Hashimi / AFP

Kaboul (Afghanistan) après la prise de la ville par les talibans, 17 août 2021. - 19.08.21

Po zajęciu przez talibów stolicy Afganistanu – Kabulu szczególnie zagrożeni są mieszkający tam nawróceni
chrześcijanie. Pojawiły się informacje, iż talibowie przygotowują listę osób i organizacji, które zamierzają
wziąć na celownik. W Afganistanie nie ma świadomości narodowej w europejskim rozumieniu tego pojęcia.
Ludzie nie mówią, że są Afgańczykami i są z tego dumni. Utożsamiają się najpierw z rodziną, potem z
klanem, a następnie z plemieniem, do którego należą, a to znaczy, że istnieje przede wszystkim
świadomość rodzinna, potem klanowa i na końcu plemienna – zauważył Rode. Zaznaczył, że jeśli Afgańczyk
przejdzie na chrześcijaństwo, uderza to w honor rodziny i aby go przywrócić, konwertyci zwykle są zabijani.
Teraz, gdy talibowie zajęli już wszystkie większe miasta, łącznie ze stolicą, to narzucą wszystkim swój
islamski system i podążą za przykładem swego nowego przywódcy Achundsada, islamskiego kaznodziei.
Deportacja nawróconych chrześcijan to wyrok.
Kościół w Afganistanie zawiesza działalność charytatywną.
Misjonarze czekają na ewakuację. Wśród osób czekających na ewakuację z Kabulu są m.in. dwaj jezuici
oraz cztery misjonarki miłości. Donoszą oni, że pojawiły się informacje, iż talibowie przygotowują listę osób
i organizacji, które zamierzają wziąć na celownik. Według niektórych lokalnych źródeł już zaczęli chodzić od
drzwi do drzwi w poszukiwaniu pewnych osób. Sytuacja jest dramatyczna.
Chrześcijaństwo w Afganistanie to religia obca.
Chrześcijańskie organizacje misyjne wskazują, że w całym kraju można znaleźć małe podziemne kościoły
domowe. Każdy z nich ma mniej niż 10 osób. Tolerancja religijna, która jest wpisana w konstytucję, jest
fikcją. Niemuzułmański kult mógł odbywać się w Afganistanie w obiektach koalicji wojskowej, na czele
której stały Stany Zjednoczone. Msze święte były sprawowane jedynie w ambasadzie włoskiej w Kabulu. W
publiczną służbę zdrowia angażowały się tutaj Małe Siostry Jezusa. Pięć sióstr misjonarek miłości służyło
sierotom, niepełnosprawnym dzieciom i porzuconym dziewczętom. Niosły pomoc 240 ubogim rodzinom.
Opiekę nad grupą 40 niepełnosprawnych dzieci podejmowały też trzy siostry ze wspólnoty zakonnej Pro
Bambini di Kabul. Ks. prof. Waldemar Cisło nie ma wątpliwości, że chrześcijan, którzy zostali w
Afganistanie, może spotkać ogromna tragedia. Podał przykład prześladowań, do jakich dochodziło w Iraku,
gdy bojownicy ISIS wysyłali kobiety do niewoli seksualnej, a mężczyzn mordowali bądź torturami zmuszali
do przejścia na islam. https://pl.aleteia.org/2021/08/19/talibowie-chodza-od-drzwi-do-drzwi-sytuacja-chrzescijan-w-afganistanie-jest-dramatyczna/

[TYLKO U NAS] P. OZDOBA: OJCIEC MOŻE PRZYBLIŻYĆ
OBRAZ PANA BOGA DZIECIOM. ROLA OJCA JEST
NIEZWYKLE ISTOTNA I BĘDZIEMY CHCIELI TO
ZAAKCENTOWAĆ PODCZAS NARODOWEGO MARSZU
DLA ŻYCIA I RODZINY 18 sierpnia 2021
Trzeba zwracać uwagę na to, że tato może przybliżyć obraz Pana Boga dzieciom. Nie jest to tylko bycie
bankomatem, co sugerują lewicowe ideologie. Tak nie może być. On musi być osobą, która prowadzi młode
pokolenie przez życie, pokazuje odpowiednie kierunki. Jego rola jest niezwykle istotna i będziemy chcieli to
zaakcentować podczas Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 19 września w
Warszawie – powiedział Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny, w środowej audycji „Aktualności
dnia” na antenie Radia Maryja.
19 września w Warszawie odbędzie się 16. edycja Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Rozpocznie się
on o godz. 11.00 na Placu Zamkowym. Paweł Ozdoba powiedział, że „ma to być wielkie święto polskich
rodzin, wszystkich kochających życie, rodzinę”.
– W tym roku w sposób szczególny chcemy zwrócić uwagę na ojcostwo. Hasło tegorocznego marszu:
„Tato – bądź, prowadź, chroń!” nawiązuje do tego, że w Kościele przeżywamy rok św. Józefa, który jest
idealnym patronem dla wszystkich mężczyzn. On żył w bardzo trudnych czasach. Opatrzność powierzyła
mu bardzo trudną misję. Doskonale wypełnił swoją rolę i możemy dziś powiedzieć, że jest to doskonały
wzór do naśladowania. Każdy z mężczyzn powinien być taki, jak św. Józef – odpowiedzialny, kochający i
troszczący się o swoich najbliższych. Takich mężczyzn w czasach kryzysu męstwa dziś nam potrzeba. Stąd
też akcent na postać ojca – wyjaśnił prezes Centrum Życia i Rodziny.
Gość Radia Maryja podkreślił, że w bieżącym roku, ze względu na beatyfikację ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, „wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami podjęto trud stworzenia wyjątkowej manifestacji”.
– Marsz dla Życia i Rodziny przyjmie formę Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Razem ze
współorganizatorami będziemy chcieli m.in. przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, który jest ojcem
duchowym wielu mężczyzn. Jest też patronem rodzin. O tym także chcemy wspominać podczas marszu –
powiedział.
Paweł Ozdoba wskazał, że „rodzina jest miejscem, gdzie potem rodzą się dzieci i przeżywają swoją wiarę.
W niej ojciec odpowiada za formowanie młodego pokolenia, za to, żeby od samego początku wskazywać, że
wiara katolicka jest czymś niezwykle ważnym”.
– Ojciec jest wzorem do naśladowania dla dzieci. Wielokrotnie spotykałem się z opinią, że ojciec w oczach
najmniejszego dziecka jest egzemplifikacją Pana Boga, ponieważ on jest w stanie zrobić wszystko,
wszystkiemu podoła. Tak, jak Stwórca jest wszechmogący w naszym świecie, tak w świecie małego dziecka
ojciec jest w pewnym sensie wszechmogący. To piękne porównanie. Trzeba zwracać uwagę na to, że tato
może przybliżyć obraz Pana Boga dzieciom. Rola ojca jest niezwykle istotna. Nie jest to tylko bycie
bankomatem, co sugerują lewicowe ideologie. Tak nie może być. On musi być osobą, która prowadzi młode
pokolenie przez życie, pokazuje odpowiednie kierunki. Jego rola jest niezwykle istotna, a o tym często się
zapomina – zaznaczył prezes Centrum Życia i Rodziny.

Cała rozmowa z Pawłem Ozdobą dostępna jest [tutaj].
Tagi: Narodowy Marsz Życia, Paweł Ozdoba

ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W LUDŹMIERZU:
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI SIĘ MODLIMY
Do modlitwy za siebie i za ojczyznę zachęcał abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. w uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Metropolita krakowski w Ludźmierzu zwrócił uwagę na
współczesną walkę z Matką Bożą i Jej dziećmi przez neomarksistowską ideologię LGBT, której
narzędziami są kłamstwo i finansowe naciski m.in. na samorządy.

Metropolita zaznaczył, że Matka Boża Ludźmierska nazywana jest Gaździną i
Królową Podhala. – Wpatrzeni w Nią, dążący do Niej, modlący się i błagający o
wsparcie i pomoc rozumieją jeszcze bardziej, co znaczy godność człowieka
stworzonego na Boży obraz i Boże podobieństwo – Wielkość człowieka mierzy się
nie tylko samym przebiegiem naszych ziemskich dróg. Wielkość człowieka musi
mieć swoją ostateczną perspektywę w wiecznej radości w Domu Ojca bogatego w
miłosierdzie – mówił arcybiskup wskazując na ciągle aktualne zmaganie z
antyhumanizmem. Zmaganie z Matką Najświętszą i Jej dziećmi trwa także dzisiaj w
postaci neomarksistowskiej ideologii, która podważa humanizm tak wspaniały i
piękny wyrażony w Przenajświętszej Dziewicy, która podważa godność kobiety i
mężczyzny, która pragnie deprawować polskie dzieci już w przedszkolach i
szkołach, a wszystko w imię tolerancji i przewrotnego kłamstwa, które oskarża
Kościół broniący polski naród o homofobię, o prześladowania inaczej myślących, o
innej orientacji – mówił abp Marek Jędraszewski zaznaczając, że ta ideologia
uderza w nasze świętości wyszydzając Matkę Bożą czy sakrament Eucharystii.
Zatem pierwszym narzędziem walki jest kłamstwo, a drugim pieniądz. Arcybiskup
zwrócił uwagę na presję, jaka wywierana jest m.in. na samorząd Województwa
Małopolskiego, który straci środki płynące z Brukseli, jeśli nie zgodzi się na
wprowadzenie ideologii LGBT. W tym kontekście metropolita krakowski przywołał
historię Bolesława Krzywoustego, który obronił kraj przed cesarzem Henrykiem V
proponującym zapłatę za wycofanie się z ziem polskich. – Wolność ma swoją cenę.
W tę cenę wchodzi honor. Wolności nie kupuje się za pieniądze. Bo to już nie jest
wolność, a zniewolenie, za którym pójdą kolejne etapy upadlania własnej duszy –
mówił arcybiskup: https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-w-ludzmierzu-jeszcze-polska-nie-zginela-poki-sie-modlimy/

Ludźmierz
Pacławska

45 LAT TEMU ZMARŁ KS. ROMAN KOTLARZ – JEDEN Z SYMBOLI CZERWCA ’76
18 sierpnia 1976 r., zmarł ks. Roman Kotlarz. Uczestnicząc w manifestacjach, a następnie w kilku kazaniach upominał
się o osoby represjonowane. Po tych wydarzeniach stał się ofiarą bezprawnych działań PRL-owskiego aparatu represji
zakończonych jego śmiercią. Okoliczności śmierci duchownego do dzisiaj nie zostały w pełni wyjaśnione.

Przed południem 25 czerwca 1976 r. ks. Roman Kotlarz przyjechał do Radomia. Zamierzał zjeść obiad w
stołówce dla księży przy parafii św. Jana Chrzciciela. W drodze natknął się na tłum robotników, którzy
zmierzali pod Komitet Wojewódzki PZPR. Wspólnie z robotnikami kapłan doszedł do kościoła Świętej
Trójcy. Tam odłączył się od pochodu i ze schodów świątyni błogosławił robotników. Później dołączył do
kolejnej grupy robotników. Jego obecność wzbudzała entuzjazm robotników, którzy upatrywali w jego
osobie wsparcie Kościoła. Po powrocie do Pelagowa, będąc pod wrażeniem manifestacji, a także pogłosek o
represjach stosowanych przez władze, ks. Roman Kotlarz wygłosił kilka kazań upominających się o
robotników. Mówił, że protesty nie miały na celu wyłącznie upomnienia się o lepsze warunki życia, ale
również obronę „prawdy, sprawiedliwości, szacunku i wolności”. Kazania były nagrywane przez bezpiekę.
12 lipca został wezwany do Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu. Przybyły z Warszawy prokurator
Prokuratury Generalnej Zbigniew Młynarczyk ostrzegł duchownego przed konsekwencjami jego działań. W
tym czasie plebania była stale obserwowana przez SB. W sierpniu 1976 r. ks. Roman Kotlarz został
kilkakrotnie pobity na plebanii przez „nieznanych sprawców”. Świadkiem napadów była pomagająca mu w
prowadzeniu plebanii mieszkanka Pelagowa. Według jej zeznań kolejne napady doprowadziły kapłana do
całkowitego wyniszczenia fizycznego i psychicznego. W tym czasie kuria powiadomiła o napadach
Sekretariat Episkopatu Polski. Podczas odprawiania Mszy św. w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (15 sierpnia) ks. Roman Kotlarz zasłabł i stracił przytomność. Przed omdleniem krzyknął: „Matko,
ratuj”. „Do szpitala zgłosił się w stanie silnego rozstroju nerwowego, napięty psychoruchowo, w gabinecie
nie mógł usiedzieć na jednym miejscu, tremory kończyn, drżenia nerwowe na całej twarzy, blady,
wyniszczony, słaniał się przy chodzeniu, w wypowiedziach trudności w skoncentrowaniu myśli, niepokój i
niepewność przyczyn swego stanu” – zapisał lekarz dyżurny. W szpitalu rozpoznano nerwicę, nieżyt
żołądka i zapalenie wątroby. Ks. Roman Kotlarz zmarł w wieku 48 lat, 18 sierpnia o godzinie 8.00 rano –
niespełna dwa miesiące po wywołanym podwyżkami cen żywności proteście robotniczym w Radomiu, w
którym brał udział, błogosławiąc jego uczestników. Rozpoznanie sekcyjne brzmiało – obustronne
krwotoczne zapalenie płuc. 20 sierpnia 1976 r. robotnicy radomscy nieśli trumnę z ciałem ks. Romana
Kotlarza usłaną kwiatami drogą ze szpitala w Radomiu do Pelagowa. Po polowej Mszy żałobnej, która stała
się patriotyczną manifestacją, przewieziono ciało do Koniemłotów i pochowano w grobie rodzinnym.
W radomskiej katedrze ruszył również proces beatyfikacyjny ks. Romana Kotlarza.

45 lat od śmierci ks. Romana Kotlarza
https://youtu.be/GpJ2i6egEdg

Kalwaria Pacławska

https://youtu.be/BEblUpZwDlQ

Video - https://youtu.be/H25lC6Vtz7I

Kard. Sarah: kryzys
sumienia, który przemierza świat
powoduje pomieszanie wartości i idei
Kalwaria Pacławska

https://stacja7.pl/z-kraju/kard-sarah-kryzys-sumienia-ktory-przemierza-swiatpowoduje-pomieszanie-wartosci-iidei/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

„Kryzys sumienia przemierza świat, w szczególności cywilizację zachodnią”
To wejście do chwały Niepokalanej Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, ukazuje nam podstawę dla naszej godności, dla godności
naszej osoby i to każdej osoby ludzkiej, włączając w ową godność również dziecko w łonie matki, chorego przykutego do łoża lub też
niepełnosprawnego. Tak więc my musimy respektować godność naszego ciała; to bowiem ciało powołane zostało do
zmartwychwstania – dodał.
Kard. Sarah określił przerażającym „kryzys, który ogarnia sumienia, który z wielkim hukiem przemierza świat, w szczególności naszą
cywilizację zachodnią”. Jak wskazywał, „kryzys

ten powoduje wielkie zamieszanie, pomieszanie wartości i idei oraz
wielkie cierpienie w relacjach między kobietami i mężczyznami”. W jego ocenie w dużej mierze wypływa on z
„obojętności na Boga, a tym samym z unicestwienia różnic między dobrem i złem”.

„Wszyscy doświadczamy obojętności względem wiary chrześcijańskiej”
Przywołując konstytucję dogmatyczną o Kościele „Lumen gentium”, kard. Sarah mówił, że Maryja i Kościół „rodzą
wierzącego”. Maryja, Matka Boleściwa, u stóp krzyża zostaje matką każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Natomiast Kościół ze swej strony
poprzez chrzest rodzi nowe dzieci do życia wiecznego. To narodzenie oznacza, iż jako chrześcijanie staliśmy się w pewien sposób
Chrystusami – „Alter Christus” – powiedział.
Zaznaczył przy tym, że narodzenie to „niewypowiedziany dar”, ale jednocześnie nasze zadanie do wykonania, przede wszystkim w
duchu wytrwałości i pokory. W dzisiejszych czasach, w tym naszym bardzo zsekularyzowanym świecie, wszyscy
doświadczamy obojętności względem wiary chrześcijańskiej, względem Kościoła. Dlatego wiara staje się prawdziwym
narodzeniem. Porodem często w bólach spowodowanych różnego rodzaju prześladowaniami, które wielokrotnie są brutalne, a nawet
krwawe, jak choćby w krajach rządzonych przez różnego rodzaju tyranów. Narodzenie do wiary może być też przez wielu wykorzystane
w sposób podstępny, by zaszkodzić – mówił.

„Wspólnota wierzących prowadzi do narodzin nowych chrześcijan”
Kard. Sarah wskazywał, że tym, „co pozwala na narodziny nowych chrześcijan jest przede wszystkim wspólnota wierzących, która
promieniuje cnotami teologicznymi wiary, nadziei i miłości”. Zaznaczył, że może to być wspólnota monastyczna, kapłańska lub
parafialna, ale „gorliwie żyjąca, która prowadzi ludzi do Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii, cichą kontemplację, modlitwę
Duchowny podkreślał, że Maryja w niedzielnej Ewangelii zachęca „do nawiedzenia naszych braci, do dzieł miłosierdzia i apostolatu”.
Tak scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję zrozumiało wielu świętych, poczynając od św. Franciszka i św. Dominika po św.
Maksymiliana Marię Kolbego i św. Jana Pawła II. W ten sposób, jak mówił, zrodziły się liczne ruchy apostolskie.

To miejsce szczególnie związane z kultem Męki Pańskiej
Wraz z kard. Robertem Sarahem Eucharystię koncelebrowali m.in.: o. Jan Maciejewski OFMConv. – wikariusz zakonu franciszkanów i
o. Marian Gołąb OFMConv. – prowincjał krakowskiej prowincji franciszkanów. Po Mmzy św. ulicami Kalwarii Pacławskiej przeszła
procesja eucharystyczna. Kalwaria Pacławska to bardzo mała wioska w województwie podkarpackim. Leży ok. 25 km na południe od
Przemyśla. Jej założycielem był hrabia Andrzej Maksymilian Fredro. Powstała z myślą upowszechniania kultu Męki Pańskiej, ale z
czasem – ze względu na słynący łaskami obraz – stało się ważnym miejscem czci wobec Matki Bożej. Istnieje tu Sanktuarium Męki
Pańskiej i Matki Bożej, a w 2020 roku – dekretem papieża Franciszka – kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.
Najwięcej pielgrzymów gromadzi Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: od 11 do 15 sierpnia.

Tajemnice Matki Boskiej Jackowej. Madonny Jackowej
Prześliczna figura, wykonana z alabastru, wyniesiona przez św. Jacka z klasztoru dominikanów w Kijowie i
przywieziona do Polski. Do 1946r była ona przechowywana we Lwowie, a po przekazaniu dominikańskiego
kościoła pw "Bożego Ciała" grekokatolikom została przewieziona do kolebki polskich Dominikanów do
Krakowa. Istnieje taki oto opis tego wydarzenia:
„W 1240 r. na Kijów napadli Tatarzy. Św. Jacek odprawiał Mszę św. gdy przybył do Niego
jeden z braci i zawołał: "Ojcze drogi, już po nas! Uciekajmy". Jacek zabrał ze sobą to, co
uważał za najcenniejsze Najświętszy Sakrament. Wychodząc z kościoła usłyszał: „Jacku,
mego Syna zabierasz, a mnie zostawiasz? Weź mnie ze sobą!” Jacek smutny odpowiedział:
"Matko moja. Jakże Cię uniosę, kiedyś taka ciężka!” Najświętsza Panna odpowiedziała:
"Weź mnie ze sobą, mój Syn ulży ci ciężaru". Nie namyślał się dłużej, zabrał alabastrową
figurę Matki Bożej i uciekł z płonącego miasta.”
Dzięki temu przekazowi, w pamięci potomnych został zachowany kult św. Jacka dla Eucharystii i Matki
Bożej, który potwierdza wizerunek tego świętego przedstawianego najczęściej z monstrancją i figurą Matki
Bożej”. Wróćmy znów do przekazu historycznego. Jest kilka wersji. Jedna z wersja podaje, że ocaloną z
płonącego Kijowa figurę Jacek zabrał ze sobą do Krakowa, druga, że pozostawił we Lwowie i kolejna, że
wracając do Krakowa pozostawił ją w zakonnym kościele utworzonego przez siebie klasztoru w Przemyślu,
skąd po kasacie kościoła i klasztoru dominikanów została ona w 1786r przeniesiona do katedry pw. NMP i
św Jana Chrzciciela, podniesionej później do rangi bazyliki. Wizerunek tej drugiej, równie pięknej figury,
możemy zobaczyć w albumie „Świątynie Polski” Adama Dylewskiego oraz na stronie internetowej /tutaj/.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bazylika_archikatedralna_Prze
mysl_-_Matka_Boska_Jackowa.jpg

Wszystkie wersje są więc prawdopodobne. Ps. Po wpisaniu słowa "Madonna" wyświetli sie seria artykułów o Matce Bożej
Lwowskiej zwaną także Madonną Lwowską. https://www.jacek.iq.pl/inne-o-sw-jacku/119-tajemnice-matki-boskiej-jackowej.html
https://www.jacek.iq.pl/miejsca-kultu-sw-jacka/920-madonna-jackowa-straszynska
Madonna Jackowa, poświadczona co najmniej od roku 1401 w kościele Dominikanów p.w. Bożego Ciała we Lwowie, od końca II wojny światowej
przechowywana w krakowskim klasztorze tegoż zgromadzenia, jest rzeźbą pełną, wolno stojącą, opracowaną z równą starannością ze wszystkich stron,
o wysokości 53 cm (48 cm bez korony), szerokości 20 cm i 16 głębokości cm. Wykonana jest z alabastru o cieplej, miodowej barwie, z dobrze widocznym
(zwłaszcza na płaskich powierzchniach) użyleniem. https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2001/0063/text_ocr

OBRAZY MATKI BOŻEJ PRZYWIEZIONE PO II
WOJNIE Z KRESÓW WSCHODNICH
Ze względu na układ ikonograficzny można wyrożnić 10 grup wizerunków.
Na obrazach przedstawiających Matkę
Bożą Miłującą Dzieciątko obejmuje
szyję Maryi i przytula do jej twarzy
policzek- to ELEUSA. Najpiękniejszy
wizerunek przywieziono do Wrocławia
z Mariampola, król Sobieski był z Nią
pod Wiedniem. https://www.ksi.btx.pl/index.php/barwykresow/902-z-kresow-do-wroclawia-matka-boza-zwycieska-zmariampola

W Chełmie Lubelskim jest z Mielnicy na Wołyniu (XVIXVII), kopia Matki Bożej Poczajowskiej z Krystonopola
znajduje się u o.o. Bazylianów w Warszawie. W Polsce
jest obecnie około 500 cudownych obrazów maryjnych.
Kresowe wizerunki stanowią ponad 28 %. W dziele
uratowania ich wielką zasługę mają wygnańcy z Utraconej
Ziemi. Należy tylko żałować, że to co przywieźli, stanowi
znikomą- cząstkę zaginionych bezpowrotnie skarbów.
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/obrazy_kresy.html

Przeczytaj:
Święte wizerunki Wschodu i Zachodu z kolekcji o.P. Ferko OCD
Wygnane i odnalezione
Skarby z Kresów
Madonny Kresowe w świątyniach Warszawy
Jazłowiecka Biała Pani
Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej
Matka Boska Berdyczowska – ozdoba Ukrainy, Wołynia i Podola
Matka Boża Latyczowska
Zobacz także:
Sanktuarium Pierwszej Rzeczypospolitej
https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/09/26/obrazy-matki-bozej-przywiezione-po-ii-wojnie-swiatowej-z-kresow-wschodnich/

Na mocy układów z Jałty i Poczdamu po zakończeniu II Wojny Światowej zostały wytyczone w Europie nowe granice wielu
państw. Polska utraciła prawie połowę przedwojennego terytorium – czyli Kresy Wschodnie, zyskała dużo mniej – czyli Ziemie
Zachodnie i Północne. Przesunięcie Polski „na zachód” zostało połączone z przemieszczeniem wielu milionów ludzi. Sowieci
bardzo szybko wcielali postanowienia jałtańskie w czyn i choć działania wojenne jeszcze trwały, tuż za frontem posuwały się
rzesze bezdomnych, tzw. „repatriantów”, którzy mieli zająć zniszczone tereny Ziem Odzyskanych. Na Wschodzie pozostawili
zagospodarowane przez wieki wsie i miasta, gdzie w ciągu 600 lat polskiej obecności były tworzone i gromadzone nieprzebrane
skarby materialne i kulturalne.
Video - https://youtu.be/2amAv-IaqLQ https://youtu.be/hby9jJtb-lo
https://www.polskieradio.pl/68/787/Tag/3279

MATKA BOŻA OSTROBRAMSKA

https://www.sonoria.pl/2018/05/07/litwoojczyzno-moja-ty-jestes-jak-zdrowie/

Matka Boska Berdyczowska (kopia w Jaworzu koło Bielska Białej)
Opuszczane przez Polaków kościoły ulegały dewastacji. Miejscowa ludność prawosławna i niestety grekokatolicka dążyła do
zatarcia śladów polskości i katolicyzmu. Celowo były niszczone wiec zabytkowe wnętrza; palono, rąbano ołtarze, rzeźby, obrazy
bez względu na ich wartość artystyczną. Budynki sakralne zamieniono na sale kinowe, muzea ateizmu lub składy materiałów
budowlanych. Należy więc żałować, że Polacy opuszczający Kresy mogli uratować tylko znikomą liczbę bezcennych skarbów
sakralnych i pamiątek narodowych. Dziś, ponad 50 lat po zakończeniu wojny, nie jest jeszcze w pełni znana lokalizacja ocalonych
przedmiotów. Przyczyniła się do tego cenzura, która nie pozwalała mówić o Lwowie czy Wilnie, Wołyniu czy Podolu. Przez długie
lata kresowe tematy stanowiły tabu. Wyrosły więc pokolenia Polaków, które zagadnień Utraconej Ziemi nie znają. Obecnie, po
zniesieniu cenzury, ukazują się nieliczne publikacje poświęcone pojedynczym zabytkom lub ich zespołom znajdującym się w
niektórych diecezjach. Są to artykuły w czasopismach, foldery lub druki zwarte. Brak jednak nadal ujęcia całościowego, z tej racji
więc podjęłam poszukiwania rozproszonych po całej Polsce przywiezionych z kresowych świątyń przedmiotów kultu. Badania te
są trudne, a wyniki jeszcze niepełne, lecz pozwalają na pierwsze uogólnienia.
Ustaliłam lokalizację 200 przedmiotów kultu, z tego 50% znajduje się na Śląsku Górnym i Dolnym. Drugie wielkie skupisko
utworzyło się na południu kraju, ponadto w województwach warszawskim i gdańskim. Tymi pamiątkami został więc wyznaczony
wielki szlak wygnańczy i określona geografia osadnictwa „repatriantów” na ziemiach Polski pojałtańskiej.

Matka Boża Pięknej Miłości z Łopienki (obecnie Polańczyk)
Według dotychczasowych obliczeń zabytki kresowe znajdują się w 41 miastach i w 63 wsiach. Można wiec
wnioskować, że chłopi polscy uratowali ich więcej, a w swej głębokiej wierze szukali wsparcia u Boga w
dniach ciężkich doświadczeń wygnania z ojcowizny.
Znaczna liczba przedmiotów kultu religijnego znalazła się we Wrocławiu (13), Warszawie (8) i w Gdańsku
(6), czyli tam, gdzie były największe zniszczenia. Zrujnowane świątynie wchłonęły je szybko, były one
zalążkiem wyposażenia odbudowywanych obiektów. Kraków stanowił główną bazę dla wychodźców, z tego
powodu znajduje się tam 18 kresowych zabytków.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przywieziono sakralne pamiątki z 92 kresowych miast i wsi.
W omawianym zbiorze przedmiotów kultu na pierwszy plan wysuwa się wielka grupa zabytków maryjnych
– 143 obrazy i rzeźby. Z kultem Pana Jezusa wiąże się 19 zabytków, z kultem Świętych Pańskich 28 obrazów,
reszta to relikwiarze, krucyfiksy czy drobne przedmioty, do których się modlono.
Tak znacząca przewaga obrazów i rzeźb związanych z Matką Bożą może świadczyć o maryjnych cechach
religijności polskiej. W Niej widziano niezawodną Orędowniczkę i Opiekunkę w czasach rzezi, pogromów i
zsyłek na Kresach. Ona także towarzyszyła wiernym czcicielom w tułaczce.

Obraz Matki Bożej Łaskawej w katerze we Lwowie
(obecnie dwie wierne kopie tego wizerunku znajdują
zarówno we Lwowie, jak i Lubaczowie (oryginał w
skarbcu królewskim na Wawelu).
Zbiór 143 obrazów i rzeźb maryjnych jest bardzo zróżnicowany. Są to koronowane,
obite srebrną szatą ogólnie czczone wizerunki, jak i mało dotychczas znane, ale
bliskie sercom wygnańców wyobrażenia Madonny. Zabytki te pochodzą z rozmaitych
epok. Noszą cechy gotyku, renesansu, baroku, rokoka lub stylów późniejszych. Ich
układ ikonograficzny, symbolika zostały podyktowane nie tylko wymogami sztuki, ale
też względami religijnymi. Jako nośniki idei podlegały określonym rygorom.
Od początku chrześcijaństwa trwał spór wśród teologów czy matka Boża była jedynie
Matką Jezusa jako człowieka, czy Matką Boga-Człowieka.
Spór ten rozstrzygnął w 431 roku Sobór w Efezie. Przyjęto wówczas dla Niej tytuł
THEOTOKOS. Uznano tym samym, że jest Matką Boga, a nie tylko Jezusa-postaci
historycznej. Ten ścisły związek Matki i Syna sławi najbardziej rozpowszechniony typ
ikony zwany HODEGETRIA, przedstawiający Bogurodzicę z Dzieciątkiem na ręce.
Matka wskazuje na Syna, Syn na Matkę. Ikony poczęto tworzyć na Wschodzie od VI
w. W Polsce najlepiej oddaje ten typ obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

MATKA BOŻA
ZBARASKA (obecnie w
Prałkowcach
k/Przemyśla) Kopia
przywieziona ze
Zbaraża (XVI w.), jest w
Przemyślu, z kościoła
ormiańskiego ze
Stanisławowa (XVII w.),
odbiera cześć w
Gdańsku, z Biłki
Szlacheckiej (XVII w.),
jest w Grodźcu na
Opolszczyźnie, tę z
Łopatynia (XVIII w.
płaczącą) czczoną w
Wójcicach, z Sokala
jest w Krakowie, a ze
Złoczowa (XIX w.) w
Tarnowie (por.
Powiernik Rodzin 10
(1998) nr 4).
Obraz Matki Boskiej
Śnieżnej znajdujący się
w Rzymie. Ponieważ w
1571 roku papież Pius
V oddał Jej pod opiekę
losy bitwy pod
Lepanto, w której Liga
Święta pokonała
Turków, kopie obrazu
rozpowszechniły się
też u nas, ze względu
na ciągłe zagrożenie
tureckie, zwłaszcza na
Kresach.

Matka Boża Latyczowska (obecnie
w Lublinie) (XVI w), kopie Matki Bożej
Berdyczowskiej są w Warszawie i w Łodzi. Z
Kochawiny przybyła do Gliwic, od oo. Jezuitów ze
Lwowa do Wrocławia, w Wabienicach jest ze Złotego
Potoku na Podolu (XVII w.). Obrazy wzorowane na
ikonie Jasnogórskiej oraz na wizerunkach Matki
Bożej Śnieżnej, stanowiące wspólnie grupę zwaną
HODEGETRIA, powstały w pracowniach malarskich
Częstochowy, Krakowa i Lwowa. Różnią się między
sobą szczegółami, nie zawsze są zaznaczone blizny
na twarzy Madonny Częstochowskiej, różne mają
akcesoria: berło, różaniec, kwiat. Matka trzyma
Dziecko na prawej albo lewej ręce. Rozmaitość ujęć
stanowi specyfikę polską, ale generalnie kanon,
hieratyczność postaci zostają zachowane. W całości
zbioru maryjnych obrazów kresowych jest to grupa
najliczniejsza.

Matka Boska z kościoła
ormianskiego w Łyścu
k/Stanisłowawa
(obecnie w Gliwicach)
Ze względu na układ ikonograficzny można
wyróżnić 10 grup wizerunków. Na obrazach
przedstawiających Matkę Bożą Miłującą
Dzieciątko obejmuje szyję Maryi i przytula do jej
twarzy policzek- to ELEUSA. Najpiękniejszy
wizerunek przywieziono do Wrocławia z
Mariampola, król Sobieski był z Nią pod
Wiedniem. W Chełmie Lubelskim jest z Mielnicy
na Wołyniu (XVI- XVII), kopia Matki Bożej
Poczajowskiej z Krystonopola znajduje się u o.o.
Bazylianów w Warszawie. Piękna Madonna z
Dzieciątkiem, prawdopodobnie pędzla Stanisława
Wyspiańskiego, przywieziona z kościoła Marii
Magdaleny ze Lwowa trafiła do Muzeum
Archidiecezji Częstochowskiej.

MATKA BOŻA POCZAJOWSKA.
Jedna z grup przedstawia Matkę Bożą Tronującą. Do
nie należą m. inn. Madonna z Bołszowca z XVII w.
znajdująca się obecnie w Gdańsku. jest to piękna
kopia obrazu Matki Bożej pod Jabłonią z pracowni
Łukasza Cranacha Starszego. Zwrócona do modlących
profilem słucha ich próśb, Dzieciątko stoi na Jej
kolanach. W Poznaniu jest matka Boża Różańcowa od
o.o. Dominikanów z Tarnopola, w Warszawie z Żółkwi
(XVI w). Matka Boża bez Dzieciątka to wizerunki
grupy kolejnej. Należą do nie przede wszystkim liczne
kopie obrazów Matki Boskiej Ostrobramskiej
przywiezione głównie z Wilna i ze Lwowa, gdzie jako
wotum wystawiono Jej kościół w okresie
międzywojennym z wdzięczności za odzyskanie
niepodległości. Lwowskiemu obrazowi zrobiono we
Wrocławiu replikę ołtarza, wileńskiemu replikę Ostrej
Bramy. Z Otyni przywieziono obraz przedstawiający
Wniebowzięcie Matki Boskiej, a zrujnowany kościół
został przebudowany przez repatriantów na wzór
otyckiego.

Figurka Pani Jazłowieckiej (obecnie w Szymanowie w pow.
sochaczewskim gm.Teresin)
Szczególnie piękne są wizerunki Matki Bożej adorowanej. Przykładem
może być przywieziony ze Lwowa do Lubaczowa obraz Matki Boskiej
Łaskawej, przed którym niegdyś składał pamiętne śluby Jan Kazimierz.
Koronowany obraz Matki Boskiej Świętomichalskiej, uważany przez 50 lat za
zaginiony, zawieszono ostatnio w katedrze wileńskiej. Madonnę adorującą
Dzieciątko ukazał artysta na obrazie przywiezionym z Biłki Szlacheckiej pod
Lwowem do Grodźca na Opolszczyźnie. Tylko 5 figur Maryi przybyło z
Kresów, m. inn. ze Lwowa od o.o.. Dominikanów Matka Boska Jackowa,
która jest w Krakowie, z Jazłowca czczona w Szymanowie i lwowski posąg
Madonny z Dzieciątkiem koronowany w 1995 roku w Twardogórze.

OBRAZ MATKI BOŻEJ POCIESZENIA z
SOKALA (obecnie w Hrubieszowie)
Odrębną grupę stanowią wizerunki Matki Boskiej Bolesnej. Są to przede
wszystkim liczne ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na których
przedstawiono narzędzia męki Pana Jezusa wokół postaci Maryi i Dzieciątka:
ze Lwowa jest w Krakowie, drugi w Kaliszu, a ze Stanisławowa w Polanicy
Zdroju. Inne ujęcia przywieziono z Monasterzyk do Bogdanowic pod Opolem,
a z wołyńskiego Niewirkowa do Świątnik. Przedstawienie Świętej Rodziny
reprezentują obrazy: Ucieczka do Egiptu z Biłki Szlacheckiej, czy Pokłon
Pasterzy z Oleska obecnie w Sędziszowie. Podział zgromadzonego przeze
mnie materiału na grupy tematyczne pozwala stwierdzić, że dzięki ofiarności
repatriantów zostały uratowane skarby kultury wielkiej wartości. Umożliwia
też porównanie z zasobami ogólnopolskimi wizerunków maryjnych, które
również podzielił na grupy Wincenty Zalewski w swoim dziele Sanktuaria
polskie (1988).Dalsze poszukiwania kresowych wizerunków pozwolą
zapewne na uszczegółowienie wniosków.

Walorami przywiezionych zabytków są ich wiek oraz
wystrój. Jako przykłady można podać pochodzącą z XIII w.
figurę Matki Boskiej Jackowej, ikonę Matki Boskiej
Zwycięskiej z XIVw, która jest obecnie w Gdańsku,
odbierającą cześć w Lubaczowie Matkę Boską Łaskawą z
XVI w. przywiezioną z Klewania do Skwierzyny Madonnę z
XVII w. zabytkowy obraz z Rzęsny Polskiej czczony w
Kondratowej z XVIII w.,statuę Pani Jazłowieckiej powstałą
w XIX stuleciu. Omawiane przedmioty kultu noszą cechy
różnych stylów i wskazują, jak w poszczególnych epokach
kształtował się rozwój religijności maryjnej. Wystrój
przywiezionych obrazów, bogate nieraz szaty i liczne wota
są również zabytkami sztuki. Srebrne blachy okrywające
,święte postacie są pięknymi grawerowane, zdobne
drogimi kamieniami. Ale niektóre wizerunki noszą ,lady
rabunku. Odnawiane przez wiernych, nie zawsze mają
wartość. Obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z Lwowa –
obecnie w kościele św. Mikołaja w Gdańsku

Matka Boża Łaskawa z kościoła ormiańskiego w Stanisławowa
(obecnie w Gdańsku)
Srebrna pozłacana sukienka z XVIII w. zdobi obraz Matki Bożej Łaskawej z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie, znajdujący się
w Gdańsku, drewniana sukienka okrywa kopię Matki Bożej Berdyczowskiej w Jaworzu. Obraz z Rawy Ruskiej przywieziony do
Lubyczy ma korony i różaniec z pereł. Srebrna szata i 100 zabytkowych wot to ozdoby Madonny Śniatyńskiej. Matka Boża z
Nawarii, która jest w Urazie ma sukienkę z tektury, bo srebrna została skonfiskowana w czasach austriackich.

MATKA BOSKA TROCKA –
MADONNA TROCKA
Szczególnym wyróżnieniem cudownych
wizerunków jest koronacja. W Polsce
pierwsza uroczystość koronacyjna odbyła się
w 1717 roku w Częstochowie. Również w
zespole wizerunków maryjnych związanych z
Kresami są Madonny koronowane i to w
rozmaitych okresach historycznych. Na
Kresach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w
latach 1718-1772 wymienić należy obrazy z
następujących miejscowości w kolejności
koronacji: Troki 1718, Sokal 1724,
Podkamień 1727, Żyrowice 1730, Łuck 1749,
Wilno (M.B. Świętomichalska)1750, Lwów
1751, Berdyczów 1756, Białynicze 1761łącznie 9 wizerunków. W okresie zaborów w
latach 1773-1918 były to: Poczajów 1773,
Lwów (M.B.Łaskawa)1776, Bołszowice 1777,
Łatyczów 1779, Międzyrzecz Ostrowski
1779, Szydłów na Żmudzi 1786, Lwów (M.B.
Pocieszenia) 1905, Kudryńce 1909,
Kochawina 1912- łącznie 9 obrazów.

Różańcowa Pani Żółkiewska
(obecnie w Warszawa –
Służew).
W II Rzeczypospolitej, w latach 1918-1939
trzeba wymienić: Rudki 1921, Wilno -Ostra
Brama 1927, Żółkiew 1929, Stanisławów
(M.B. Ormiańska) 1937, Jazłowiec 1939 –
łącznie 5 zabytków kultu. Po II wojnie do
1995 ukoronowane obrazy kresowe: z
Dobromila, który jest w Jodłówce 1075, z
Łopatynia, obecnie w Wójcicach (1986), z
Łyśca przywieziony do Gliwic (M.B
Ormiańska 1989), z Mariampola obecnie we
Wrocławiu (1989). ze Lwowa czczony w
Kaliszu (M.B. Nieustającej Pomocy 1991), w
Białymstoku 1995 (kopia M.B.
Ostrobramskiej ), z Tarkowa (1991)
przywieziona do Łukawca i lwowska figura
Matki Bożej, która jest w Twardogórze
(1995)- łącznie 8 obrazów. Jeśli się zważy, że
w obrzędzie koronacji wyraża się szczególna
cześć wybranych wizerunków, na
podkreślenie zasługuje ciągłość tego kultu w
dziejach Polski i jej Kresów. Łącznie
wyróżniono 31 kresowych wizerunków, co
stanowi około 18 % wszystkich
koronowanych maryjnych przedmiotów
kultu w Polsce w ciągu prawie 300 lat.

Obraz Madonny w
Międzyrzeczu Ostrogskim
Jak z badań wynika 10 koronowanych
obrazów Madonny pozostało poza obecnymi
granicami Kraju, w tym 4 na Litwie: w
Trokach, Szydłowie i 2 w Wilnie, 4 na
Ukrainie: w Łęcku, Berdyczowie, w
Międzyrzeczu Ostrogskim i w Poczajowie, 2
na Białorusi: w Białyniczach i w
Żyrowicach. Rozmaity jest ich los: wiszą w
kościołach katolickich, 3 w cerkwiach
prawosławnych, Matka Boska Białynicka po
1924 roku znalazła się w muzeum, Łucka
spłonęła (1925). Pełnią one nadal ważne
funkcje kultowe, świadczą też o polskim tam
władaniu przez wiele wieków. Repatrianci
przywieźli kopie tych obrazów: Żyrowicka
jest w Białowieży, Berdyczowska w Jaworzu i
w Łodzi, Poczajowska w Warszawie. Wiszą w
kościołach, a wizerunki Matki Bożej
Ostrobramskiej w każdym niemal domu
polskim.
Obraz Madonny w Międzyrzeczu Ostrogskim
Matka Boża Bieszczadzka z Rudek k/Lwowa
(obecnie w Jasieniu k.Ustrzyk Dolnych)
Madonny kresowe mają rozmaite imiona, które
podkreślają życzliwość dla modlącego się człowieka, a
więc: Matka Boska Pocieszenia, Łaskawa, Nieustającej
Pomocy, a przywiezioną z Bołszowca zwać można
Cierpliwie Słuchającą. Imiona zależą też od akceroriów
zdobiących obrazy: Szkaplerzna, Różańcowa, z Różą. Ale
są też nazwy nowe. Lwowska Madonna z kościoła OO.
Jezuitów stała się we Wrocławiu Patronką Robotników i
Solidarności, przywieziona z Biłki Szlacheckiej do Grodźca
to Opiekunka Sybiraków. U Jej stóp gromadzą się
podczas ogólnopolskich zjazdów. Jej obraz wyhaftowano
na sztandarach sybirackich obok Częstochowskiej i
Ostrobramskiej. Przywiezione z Kresów obrazy
gwarantują ciągłość kultu. Mimo zniszczenia dawnych
kościołów i parafii, a także dokumentacji są nieraz
jednym śladem ich istnienia na Utraconej Ziemi. Dawni
parafianie tworzą różnego typu struktury normalne, np.
Związek Potoczan. To jest fenomen, skupienie się
dawnych i nowych wiernych wokół cudownego
wizerunku przywiezionego niegdyś z Kresów. Funkcje
integracyjne zaznaczają się zwłaszcza w dniach odpustów
i pielgrzymek. Obecnie, gdy już można jeździć na
Wschód, usiłują dawni parafianie odbudować zniszczone
tam kościoły, dbają o ich wyposażenie, przywożą kopie
cudownych obrazów. Odnawiają cmentarze gdzie są
groby przodków.

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/09/26/obrazy-matki-bozejprzywiezione-po-ii-wojnie-swiatowej-z-kresow-wschodnich/

Wszechświat ma 14 mld lat, a
jego szerokość 92 mld lat
świetlnych. Jak to możliwe?
https://www.chip.pl/2021/08/wszechswiat-tempo-ekspansji-wszechswiata-stala-hubblea/

Déjà vu – czyli coś, co już było.
Przekraczanie granicy i wspomnienia
z PRL-u || Kultura, tak! https://pch24.tv/deja-vu-czylicos-co-juz-bylo-przekraczanie-granicy-i-wspomnienia-z-prl-u-kultura-tak/

Dr Witczak UJAWNIA prawdę o
szprycy. „Społeczeństwo powinno o
tym wiedzieć” \\ Krul TV
https://youtu.be/yW6jaoD_v6s

W Słupsku zniszczono dęby
poświęcone pamięci Lecha i
Marii Kaczyńskich
https://www.onet.pl/informacje/onettrojmiasto/slupsk-zniszczono-deby-poswieconepamieci-lecha-i-marii-kaczynskich/0zsqsgd,79cfc278

Św. Roch – święty,
któremu życie uratował
pies
Pies stał się atrybutem jednego ze znanych i lubianych świętych. Jak do tego doszło, że
św. Roch, którego wspominamy w Kościele katolickim 16 sierpnia, uznawany jest za
patrona psów, a także innych zwierząt domowych? Komu jeszcze patronuje?
https://opoka.news/sw-roch-swiety-ktoremu-zycie-uratowal-pies

Błogosławieństwo zwierząt w Mikstacie

Autor/źródło: Małgorzata Strzelec, licencja: CC0

Obraz powstał około 1700 roku, przedstawieniem św. Rocha. Ukazany święty w trzech
czwartych wysokości, zwrócony delikatnie w prawo z lewą dłonią odsłaniającą ranę na lewej
nodze, z laską pielgrzyma i bukłakiem w prawej ręce. Twarz podłużna, nos długi i wąski,
oczy ciemne, półkoliste łuki brwiowe, broda krótka i delikatnie siwa. Włosy długie, bujne,
spływające na plecy; wokół głowy, kolisty i złoty nimb. Święty jest ubrany w niebieską
suknię z długimi rękawami, przewiązaną w talii paskiem, zapiętą w górnej części na rząd
guziczków, brązową narzutkę na ramiona oraz czerwony płaszcz widoczny z prawego boku,
przewieszony przez pasek, u którego również zawieszony mały bukłak na wodę. Po prawej
stronie obrazu znajduje się anioł ocierający ranę na nodze św. Rocha. Anioł o niskim
wzroście, ubrany w czerwoną sukienkę z białym kołnierzykiem. Po lewej stronie obrazu
pies. W tle widoczny pejzaż i wysokie drzewa oraz błękitne niebo. Kolorystyka przygaszona.
Rama złocona w formie wieńca z liści wawrzynu zdobiona czterema małymi różami.
Korzkiew - https://sdm.upjp2.edu.pl/dziela/sw-roch

Św. Roch – patron w chorobach zakaźnych

roch.rzeszow.pl

Św. Roch był z pochodzenia Francuzem. Żył w XIV wieku. O jego życiu dowiadujemy się z podań,
niejednokrotnie legendarnych. Urodził się w zamożnej rodzinie w Montpellier. W młodości stracił
rodziców. Zafascynowany, prawdopodobnie kultem św. Franciszka z Asyżu sprzedał odziedziczony
po rodzicach majątek, zaś uzyskane pieniądze rozdał ubogim.Następnie wyruszył pieszo w
pielgrzymkę do Rzymu. Po drodze, w kilku miejscowościach, napotkał szerzącą się epidemię
dżumy. Nie troszcząc się o własne bezpieczeństwo, opiekował się zarażonymi.
Podobnie postępował, gdy po kilku latach wędrówki dotarł do Wiecznego Miasta. Również tam
swoją pobożność ubogacał służąc ubogim i chorym. Jego postawa oraz dar uzdrawiania zjednały
mu opinię świętego. Gdy zaraza w Rzymie wygasła i miasto powróciło do normalnego życia, Roch
postanowił powrócić do Francji. W drodze powrotnej znów zastał epidemię dżumy – tym razem w
Piacenza. Posługując zadżumionym, tym razem sam zaraził się tą chorobą. W poddaniu się woli
Bożej, by nie zarazić innych, schronił się w pobliskim lesie. Według podania, wytropił go tam pies.
Po śladach psa odkrył Rocha właściciel pobliskiego gospodarstwa, zabrał go do siebie i opiekował
się nim aż do wyzdrowienia. Roch udał się w dalszą podróż, jednak w przygranicznym miasteczku
Angera aresztowano go pod zarzutem szpiegostwa. Następnie poddano torturom i uwięziono na
ponad 5 lat. Wycieńczony chorobą i torturami zmarł 16 sierpnia około 1327 r., w wieku zaledwie 32
lat. Wg podań niektórych hagiografów, po jego śmierci, na ścianie celi więziennej odkryto napis:
Panie, jeśli mam o co prosić, to spraw łaskawie, aby dla zasług najukochańszego Syna Twego został
uleczony każdy, kto mnie w zaraźliwej chorobie wezwie o pomoc. Gdy rozpoznano, kim był
nieznany więzień, ciało św. Rocha umieszczono w miejscowym kościele parafialnym, uznając go za
męża świętego. Wkrótce jednak przeniesiono je do Wenecji. Wraz ze śmiercią Rocha rozpoczął się
jego kult jako patrona od zarazy. Szybko rozprzestrzenił się we Francji, zawędrował do Niemiec i
Włoch. W Rzymie papież Aleksander VI wystawił ku czci świętego kościół, a Pius IV ufundował
szpital, powierzając go Bractwu św. Rocha (1560). Jego wspomnienie przypada 16 sierpnia. W
Polsce św. Roch był czczony już w XV wieku. Obecnie świątynie pw. św. Rocha znajdują się m.in. w
Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Częstochowie, Nowym Sączu, Radomsku, Wieruszowie,
Oleśnie. https://m.niedziela.pl/artykul/50314/Sw-Roch-%E2%80%93-patron-w-chorobach-zakaznych
Litania do Świętego Rocha Hymn o świętym Rochu Modlitwa do św. Rocha podczas powietrza

Wieliczka

Cud ukryty 100 metrów pod ziemią! || Perły
polskiego katolicyzmu

https://pch24.tv/cud-ukryty-100-metrow-pod-ziemia-perly-polskiego-katolicyzmu/
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Młodzież dała świadectwo wiary w Jezusa przed
Galerią Krakowską. Diakonia Ewangelizacji Ruchu ŚwiatłoŻycie Archidiecezji Krakowskiej wyszła na plac przed Galerią
Krakowską, aby pokazać ludziom radość wiary i zaprosić
wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy Koronką do
Miłosierdzia Bożego i do uwielbiania Jezusa.

Autor/źródło: facebook.com/ddekrk

Radośnie tańczyli, śpiewali, wyszli z Ewangelią do mieszkańców Krakowa i turystów... Nie
bali się przyznać, że to Jezus jest ich Panem. Kto? Młodzież oazowa. W dzisiejszych czasach
wydaje się to odwagą, ale dla tych, co mają w sercu Boga jest to naturalne, aby iść i głosić,
że On żyje. Ewangelizacja zaczęła się w piątek konferencją w kościele Świętego Krzyża w
Krakowie. Później trwała modlitwa do Ducha Świętego, a członkowie Diakonii prowadzili
rozmowy indywidualne z przechodniami. Mieli w ręce garść cukierków, do których przykleili
cytaty z Pisma Świętego i rozdawali napotkanym ludziom. W Godzinę Miłosierdzia została
odmówiona Koronka na placu przed Galerią Krakowską, a po niej rozpoczęło się wspólne
uwielbienie. Podczas ewangelizacji na placu przebywali wszyscy chętni kapłani i klerycy,
którzy byli otwarci na trudniejsze rozmowy, jeśli takie się pojawiały oraz wspierali
ewangelizujących młodych ludzi swoją modlitwą.

Hymn ewangelizacji ulicznych Diakoni Ewangelizacji Ruchu Światło - Życie
Archidiecezji Krakowskiej: https://youtu.be/8anKHBIv52o
Młodzież wspólnie wykonała taniec i śpiew hymnu ewangelizacji ulicznych „Poemat Zbawienia”.
https://opoka.news/mlodziez-dala-swiadectwo-wiary-w-jezusa-przed-galeria-krakowska
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Nieludzkie prawo: masz 10 dni, potem umierasz
Amerykańska służba zdrowia coraz mniej ma wspólnego ze „służbą”, a coraz więcej ze zdrowotnym
biznesem. Przejawem tej nieludzkiej mentalności jest „prawo 10 dni” obowiązujące w Teksasie.

Autor/źródło: Youtube, Texas Right to Life

Jose Cobos-Portillo przybył do Stanów Zjednoczonych z Meksyku we wrześniu 2020 roku na podstawie wizy pracowniczej. Niestety zaraził się
koronawirusem i w tym samym miesiącu został przyjęty do Northwest Texas Healthcare w Amarillo. Walcząc o życie z chorobą, musiał
jednocześnie walczyć ze szpitalem, który chciał go odłączyć od aparatury. Ostatecznie Cobos-Portillo wyzdrowiał – w czym niemałą zasługę
miała organizacja pro-life, która udzieliła mu pomocy prawnej. Cobos-Portillo przebywał w szpitalu przez prawie dwa miesiące walcząc z
COVID-19, wprowadzony przez lekarzy w stan śpiączki farmakologicznej. Był tam bez swojej rodziny, która wróciła do Meksyku. W listopadzie
szpital zdecydował się uruchomić państwową eugeniczną „Zasadę 10 dni”, która oznacza, że w przeciągu 10 dni zaprzestana zostanie terapia
podtrzymująca życie, a pacjent lub jego rodzina musi sobie w tym czasie znaleźć inną placówkę medyczną, jeśli chce być dalej leczony. Prawo to
pozwala szpitalom na rezygnację z respiratorów, dializ i leków na ciśnienie krwi, nawet jeśli rodzina pacjenta się temu sprzeciwia. Znalezienie
innej placówki jest bardzo trudne nawet, gdy rodzina mieszka w okolicy szpitala, a wręcz niemożliwe, gdy odległość utrudnia załatwienie
wszelkich formalności prawno-medycznych. „Byliśmy zdruzgotani, będąc w Meksyku nie mogliśmy pojechać w odwiedziny, nie mogliśmy pójść
szukać [nowej placówki], nikt z nas nie mógł wejść do szpitala, ponieważ mój brat był w skrzydle COVID, nie mogliśmy go odwiedzać. Co więc
mieliśmy robić?” - powiedział brat Cobos-Portillo, Arturo. W tej sytuacji siostrzeniec chorego, Uriel, zadzwonił do pro-liferskiej organizacji Texas
Right to Life w środę, cztery dni przed planowanym odłączeniem respiratora. Czasu było naprawdę mało. Krewni chorego spotkali się z brakiem
jakiejkolwiek wrażliwości lekarzy. Ich jedyną reakcją było powoływanie się na przepisy. „Lekarz zaczął być wobec mnie arogancki; powiedział
mi, że nie pyta o moją zgodę” - powiedział Arturo. „Powiedział mi, że zwróci się do komisji i że zamierzają odłączyć Jose...”. Co więcej, inny
lekarz twierdził, że uzyskano zgodę rodziny. Będąc w Meksyku, rodzina próbowała rozmawiać z zespołem medycznym. Komunikację utrudniała
słaba znajomość angielskiego, a nikt nie zapewnił rodzinie pomocy tłumaczy. Biorąc pod uwagę ogrom biurokratycznych procedur związanych z
imigracją i ubezpieczeniem, rodzina miała niewielkie szanse na uratowanie Cobos-Portillo bez pomocy z zewnątrz. Na szczęście pomoc tę
zapewniła organizacja Texas Right to Life, której prawnicy zwrócili się w oficjalny sposób do władz szpitala, dzięki czemu zatrzymany został
zegar odliczający 10 dni. Jak mówi sam chory, który w tym czasie zaczął powoli odzyskiwać świadomość: „mój brat Arturo skontaktował się z
panią Katherine Pitcher, która rozmawiała ze szpitalem i powiedziała im, że jeśli będą chcieli mnie odłączyć, zostaną wobec nich wyciągnięte
konsekwencje prawne. W tym czasie miałem już ruchy gałek ocznych i odpowiadałem na bodźce”. Rodzina zyskała nieokreśloną ilość czasu, a
po otrzymaniu opieki przez kolejne trzy miesiące, Cobos-Portillo mógł wrócić do domu do Meksyku w lutym. Obecnie uczęszcza na
fizykoterapię dwa razy w tygodniu i jest wspierany tlenem, nie jest już pod respiratorem i wrócił do swojego życia. Można powiedzieć, że
historia Jose zakończyła się happy-endem, jednak wskazuje ona na poważniejszy problem. W

Stanach Zjednoczonych w
majestacie prawa można odmówić leczenia pacjentowi, który posiada polisę zdrowotną, kierując się
racjami pozamedycznymi. Nie mówimy tu o uporczywej terapii ani o przypadku, który nie daje żadnej
nadziei na wyleczenie, ale o pacjencie, który wprawdzie znajduje się w ciężkim stanie, ale istnieją realne
szanse na jego powrót do zdrowia. Można się jedynie domyślać, co kierowało lekarzami – zapewne były to
względy finansowe. Żyjemy w świecie, w którym etyka lekarska staje się coraz bardziej pustym hasłem, a
wszystkim rządzi ekonomia. https://opoka.news/nieludzkie-prawo-masz-10-dni-potem-umierasz

Przeciwwskazania do szczepień dorosłych są bardzo
podobne do tych, które obowiązują u dzieci.
Nie rozróżnia się przeciwwskazań do szczepień u
pacjentów dorosłych i dzieci.
Uniwersalnym przeciwwskazaniem do szczepienia w przypadku każdej szczepionki jest
układowa, nasilona reakcja anafilaktyczna po podaniu poprzedniej dawki szczepionki lub
reakcja anafilaktyczna na jakikolwiek składnik szczepionki. Dotyczy to wstrząsu
anafilaktycznego prawidłowo rozpoznanego i zakwalifikowanego, tj. zajęcia co najmniej
dwóch układów lub obrzęk jamy ustnej i/lub krtani.

Szczepionek żywych nie należy podawać w
przypadku:
- ciężkich wrodzonych i nabytych niedoborów odporności,
- białaczki, chłoniaków,
- uogólnionego procesu nowotworowego,
- chemioterapii, radioterapii, wysokiej dawki sterydów,
- przeszczepienia szpiku,
- transplantacji narządów,
- ciąży.

Anafilaksja może dotyczyć również substancji wchodzących w skład
szczepionki, tj. białka jaja kurzego, żelatyny, streptomycyny, drożdży.

Względnym przeciwwskazaniem do szczepień są:
ostra choroba o ciężkim lub średnio ciężkim przebiegu, w tym wysoka gorączka, (łagodna
choroba np. przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do szczepień),
zaostrzenie choroby przewlekłej,
wstrząs anafilaktyczny, w wywiadzie, który wystąpił w innej sytuacji (niezwiązanej z
podaniem szczepionki). U takich pacjentów ryzyko anafilaksji po szczepieniu jest wyższe.
W przypadku choroby przebiegającej z wysoką gorączką lub zaostrzenia choroby
przewlekłej powinno się poczekać do czasu ustąpienia objawów i poprawy stanu pacjenta.
https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien-doroslych/

https://pch24.pl/masz-pociag-tylko-do-biologicznej-plci-przeciwnej-jestescisgender-i-super-straight/

https://pch24.pl/kamerun-aresztowano-personel-szpitala-katolickiegopowodem-pomoc-rannemu-nieprzyjacielowi/

Wyuczona bezradność? Te przekonania mogą zatruwać życie
Czy zdarza ci się przyłapywać na myślach typu: „nie dam rady”, „nie poradzę sobie”, „nie nadaję się do tego”? To myślenie typowe dla wyuczonej bezradności.
Dobra wiadomość jest taka, że tak jak każdego nawyku, bezsilności także można się „oduczyć”. Podpowiadamy jak. M. Seligman i S. Maier byli pierwszymi
psychologami, którzy badali kwestię wyuczonej bezradności. Choć było to ponad pięć dekad temu już wtedy uznali, że wyuczona bezradność to nic innego jak
przekonanie o braku związku przyczynowo – skutkowego między własnym działaniem a jego konsekwencjami, a jednocześnie powód, dla którego wiele osób
tkwi w toksycznych sytuacjach. Współczesna psychologia daje jednak kilka prostych wskazówek, które pomagają wyrwać się z błędnego koła. Oto one:

Zmień nawyk myślenia. Wyuczona bezradność występuje zwykle u tych osób, które bezkrytycznie
przyjmują własne myśli za fakty. A jeśli myśli pozbawiają zaufania do własnych zasobów i zaniżają poczucie
własnej wartości, najczęściej prowadzą do auto sabotażu. Warto zatem je zmienić na korzystniejsze. Jak?
Zapisz na kartce wszystkie toksyczne zdania, które sobie na co dzień powtarzasz. A pod spodem napisz ich
odwrotność. Zamień „nie potrafię” na „potrafię”. Traktuj je jak afirmacje i powtarzaj przed snem.
Bądź świadomy. Ale żeby stworzyć nawyk wspierających myśli, najpierw trzeba nauczyć się utrzymywać
przytomność umysłu. Innymi – słowy zauważać każdą przepływającą przez umysł myśl, a następnie
umiejętnie przetransformować ją na pozytywną – tak długo, aż stanie się to dla nas naturalne. W tym celu
pomaga praktyka mindfullnes polegająca na liczeniu oddechów lub skupiania uwagi na wybranym przez
siebie punkcie obserwacji. Dzięki regularnej praktyce staniesz się mistrzem w wychwytywaniu toksycznych
przekonań
–
uświadomione
myśli
przestaną
mieć
nad
tobą
kontrolę.
Nie wszystko jest „nasze”. Wiele toksycznych przekonań jest wynikiem wczesnej socjalizacji. To, czym nasz
umysł karmił się w pierwszych latach życia ma ogromny wpływ na to, jak doświadczamy dorosłości. Wiele
przekonań typu „nie potrafię”, „nie uda mi się” może wynikać z tego, co powtarzali do nas rodzice,
dziadkowie i nauczyciele. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy nawyk powstały na wczesnym etapie życia
można zmienić w dorosłości poprzez uważną pracę z terapeutą lub coachem. Terapeuta pomaga
wychwycić fałszywe przekonania o własnej bezradności i uczy klientów radzenia sobie z nimi na co dzień.
Bądź optymistą! Przydarzyło ci się coś nieprzyjemnego i zaliczyłeś „wpadkę”? A może właśnie podnosisz się
po trudnej zawodowej porażce? Pamiętaj, że każde niepowodzenie może być krokiem ku lepszemu.
Potraktuj je jak lekcję. Zobacz co nie zadziałało i odszukaj w pamięci myśli, które towarzyszyły pracy nad
projektem. Optymiści nie tylko częściej odnoszą sukcesy w każdej dziedzinie, ale również cieszą się lepszym
zdrowiem i dłuższym życiem. Mają poczucie kontroli nad sytuacją, podczas gdy pesymiści z łatwością
wchodzą w rolę „ofiary”. Optymiści częściej też znajdują chętnych do pomocy, dzięki czemu nawet z
największych tarapatów wychodzą z podniesioną głową i… uśmiechem na twarzy.
Opracowanie: Kamila Gulbicka Źródło: zwierciadlo.pl Wyuczona bezradność? Te przekonania mogą zatruwać życie (dobrewiadomosci.net.pl)

Odczuwanie radości to kwestia praktyki. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach. „Jeśli potrafisz rozbawić człowieka tak,
aby zapomniał, że jest smutny i źle mu na świecie, będziesz zbawiony” – powiedział kiedyś Montaigne. Ma to również zastosowanie do nas samych. Jeżeli
będziemy potrafili dostrzegać pozytywne strony we wszystkim co nas spotyka, szczęście przestanie być kapryśnym stanem i kwestią sprzyjających okoliczności.

Skąd się bierze radość?. Jedni twierdzą, że to kwestia genów, jeszcze inni, że radość jest stanem, który pojawia się w
odpowiedzi na warunki zewnętrzne. My jednak wierzymy, że radość ma więcej wspólnego ze stanem naszego wnętrza niż z
losem czy z warunkami zewnętrznymi. Co więcej, uważamy, że radość można wytrenować tak samo jak mięśnie. Innymi słowy –
radość to nic innego jak wewnętrzne postanowienie i forma codziennego kultywowania optymizmu, wdzięczności, szczerości,
entuzjazmu i wiary. Praktykując radość nie możemy przegrać. W końcu przyciągamy to, czym sami promieniujemy na świat. Im
więcej wiary i wdzięczności tym większa szansa na to, że nasze założenia, cele, plany i marzenia zaczną się ziszczać. Optymiści i
entuzjaści częściej przyciągają ludzi chętnych do pomocy, a wiara w samych siebie dodaje nam skrzydeł. Stajemy się odważniejsi i
bardziej skorzy do wychodzenia z naszej skorupy zwanej strefą komfortu. Ale bycie optymistą to również naturalny stan naszego
organizmu. Już jakiś czas temu przeprowadzono szereg badań, z których wynika, że życzliwy dystans do siebie – w którym jest
radość i poczucie humoru – łagodzi wewnętrzne konflikty i zewnętrzne spięcia. Uśmiech i radość powodują, że wydzielają się
hormony szczęścia, nasze ciało staje się miękkie, napięcia odpuszczają, oddech się pogłębia, a serce bije bardziej miarowo.
Szczery śmiech i wdzięczność osłabiają ponadto negatywne uczucia, obniżają poziom kortyzolu i łagodzą stres.
Co kradnie radość? David D. Burns, naukowiec zajmujący się badaniem dobrostanu ludzkiego twierdził, że największymi
złodziejami radości są lęk i uzależnienia, które są jego wynikiem. W swoich dziełach często porusza tematykę uzależnienia od
aprobaty, miłości, osiągnięć, czy nawet bycia niezastąpionym. W ten sposób usztywniamy się od warunków zewnętrznych –
uważamy, że będziemy szczęśliwi dopiero wówczas, gdy ktoś nas pokocha lub doceni – w efekcie tego zaczynamy spełniać cudze
oczekiwania lub szukamy potwierdzenia własnej wartości w cudzych oczach. W ten sposób oddalamy się od samych siebie i … od
prawdziwego źródła szczęścia. „Lęk to iluzja, zasłona, przypomina pas gęstej mgły w każdym z nas” – napisał Deepak Chopra w
książce „Dlaczego Bóg się śmieje?”. W swoim poradniku Chopra zachęca, by nawet do trudnych życiowych doświadczeń
podchodzić z radosnym dystansem i ze świadomością, że przeminą. To z reszta jedna z największych idei buddyjskich mistrzów.
Ich zdaniem duchowego nauczyciela można poznać nie po powadze lub niewzruszoności, ale po gromkim śmiechu. Jeśli
nauczyciel jest autentycznym oraz życzliwym i ma poczucie humoru, a przy tym potrafi śmiać się z samego siebie – bardzo
możliwe, że okaże się człowiekiem, któremu można zaufać.
Przemijalność. W odkrywaniu źródła wewnętrznej radości może pomóc świadomość przemijalności. Jeśli wiesz, że to co złe i
bolesne przeminie, nie martwisz się zanadto, uczysz się natomiast korzystać z ulotnych chwil, które mogą cieszyć, jeśli tylko
zdobędziesz się na otwartość. W swojej książce Chopra dzieli się ciekawą anegdotą: Pewna kobieta prosi kelnera w restauracji
o deser lodowy. „Pragnę panią poinformować, że za pięć minut będzie koniec świata” – mówi kelner. A kobieta ze spokojem
i uśmiechem: „w takim razie proszę dodać dużo bitej śmietany!”. Przemijalność pomaga również kontemplować wdzięczność.
Skoro dziś jest pierwszym dniem reszty naszego życia, jakże moglibyśmy tracić je na łzy, smutki i narracje, które zamiast
przybliżać nas do innych powodują napięcie i oddzielenie? Za podsumowanie niech posłuży nam pewien cytat. To słowa twórcy
Piwnicy pod Baranami, Piotra Skrzyneckiego – prawdziwego Włóczykija i niepoprawnego optymisty. Piotr nawet w
najtrudniejszych doświadczeniach swojego życia zwykł mawiać: „Życie to chwila, ulotna sprawa; każdy dzień może być ostatni,
a nawet każda sekunda. Ta świadomość nadaje życiu takiej czułości, że staje się ono piękne i przyjemne”.
Opracowanie: Kamila Gulbicka Odczuwanie radości to kwestia praktyki. Wystarczy pamiętać o kilku rzeczach - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
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