
Czytaj poprzednie Wiadomości:  http://rabka.swmm.eu/test1.php 

 

Włącz -  Posłuchaj z ciekawości Radia z innych Kontynentów: http://www.radiostacje.com/ 
 

 
 

 

Radio Eska 

 
Polskie Radio - Trojka 

Tok FM 

Radio Alex  

Radio Katowice   

Radio Plus  

Radio Leliwa  

Polskie Radio - 24  

Radio Jasna Gora  

Radio Rekord  

Slonskie Radio Hitmix  

Radio Kaszebe  

Meloradio  

 

Radio onlinePolska                                                                                                                                                                                                                                              

 Niemcy 

 Litwa 

 Słowację 

 Czechy 

 Białoruś 

 Ukraina 

 Rosja 

 Stany Zjednoczone 

 Brazylia 

 Kolumbia 

 Francja

 Afryka 

 Azja 

 Ameryka Północna 

 Ameryka Południowa 

 Europa 

 Oceania

Posłuchaj Radio Maryja w smartfonie za darmo za pośrednictwem aplikacji na Androida lub iOS!

 

Włącz -  

Słuchaj 

Radia 

Maryja:  
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl

.maryja&played=1 

http://rabka.swmm.eu/test1.php
http://www.radiostacje.com/
https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/radioeska/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/trojka/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/tokfm/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/radioalex/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/prrkatowice/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/plus/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/leliwa935tarnobrzeg/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/pol24/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiojasnagora1006/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/radiorekord1026/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/slonskieradiohitmix/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/radiokaszebe/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/meloradio/
https://onlineradiobox.com/pl/
https://onlineradiobox.com/de/
https://onlineradiobox.com/lt/
https://onlineradiobox.com/sk/
https://onlineradiobox.com/cz/
https://onlineradiobox.com/by/
https://onlineradiobox.com/ua/
https://onlineradiobox.com/ru/
https://onlineradiobox.com/us/
https://onlineradiobox.com/br/
https://onlineradiobox.com/co/
https://onlineradiobox.com/fr/
https://onlineradiobox.com/Africa/
https://onlineradiobox.com/Asia/
https://onlineradiobox.com/North-America/
https://onlineradiobox.com/South-America/
https://onlineradiobox.com/Europe/
https://onlineradiobox.com/Oceania/
https://onlineradiobox.com/android
https://geo.itunes.apple.com/us/app/id1101437391?referrer=utm_source%3Dradiobox%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dhomepage
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1
https://onlineradiobox.com/pl/maryja/?cs=pl.maryja&played=1


 
 

( 
 

Warszawa 19.09.2021. XVI Marsz Życia i Rodziny w Warszawie. fot. Attila Husejnow / Forum)    

 

                               Żadne wahadło się nie odchyli. Czas 

zlikwidować kolejną „przesłankę aborcyjną”!  

 
https://pch24.pl/zadne-wahadlo-sie-nie-odchyli-czas-zlikwidowac-kolejna-przeslanke-aborcyjna/
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Marsz Życia i Rodziny w Warszawie. "Praw 

moralnych nie ubiera się w formułki prawne". 
https://www.facebook.com/6ec34f36-2b1b-4fa2-a00a-b4f1c09498e1     https://twitter.com/i/status/1439529784132911109 

Dziś w Warszawie obył się XVI Narodowy Marsz Życia i Rodziny. W tym roku jego 
uczestnicy przeszli pod hasłem "Tato – bądź, prowadź, chroń”.  
 
W marszu wzięło udział wiele osób z życia publicznego, m.in małopolska kurator 
oświaty Barbara Nowak, oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.  
 
Praw moralnych nie ubiera się w formułki prawne - mówił jeden z uczestników, 
argumentując, dlaczego nie zgadza się z jakimkolwiek warunkiem do 
przeprowadzenia aborcji. Rodzina to mężczyzna i kobieta, bo tylko oni mogą 
urodzić dzieci. Ktoś, kto nie potrafi urodzić dziecka, taki związek nie może 
nazywać się rodziną - powiedziała w rozmowie z Onetem małopolska kurator 
oświaty Barbara Nowak.  
 
W czasie marszu przypominano wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego 
poświęcone wartości ludzkiego życia, prokreacji oraz rodziny.                                                                                                                                                            
https://wiadomosci.onet.pl/warszawa/marsz-zycia-i-rodziny-przeszedl-przez-
warszawe/fx5cck5?utm_medium=push&utm_source=browser&utm_campaign=push_push_go&utm_site=
wiadomosci&utm_push_id=61476a9b3262249b2f4e3227
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WARSZAWA: NARODOWY MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY POD 

HASŁEM „TATO – BĄDŹ, PROWADŹ, CHROŃ!” 

19 września 2021 15:45/w Galerie, Multimedia 

fot. PAP/Wojciech Olkuśnik / Radio Maryja 
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https://www.radiomaryja.pl/multimedia/warszawa-narodowy-marsz-dla-zycia-i-rodziny-pod-haslem-tato-badz-prowadz-chron/ 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/r-bakiewicz-zycie-to-podstawowe-prawo-naturalne-ktore-przysluguje-kazdemu-
czlowiekowi-jedyna-przyszloscia-naszej-ojczyzny-jedyna-nadzieja-dla-naszej-ojczyzny-jest-cywilizacja-zycia/ 

https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2788731,Tato-%E2%80%93-badz-prowadz-chron-Ulicami-stolicy-
przeszedl-XVI-Narodowy-Marsz-dla-Zycia-i-Rodziny

 

 

 

 

Homilia Ks. D. Chmielewskiego:  https://youtu.be/8R7AHGDZNaA
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Kaja Godek 
Inicjatywa # ZATRZYMAJ ABORCJĘ 
Inicjatywa # STOP LGBT 

Fundacja Życie i Rodzina 
zycierodzina.pl 

 To najważniejsza sprawa w tym roku! 
Właśnie w tej chwili ma miejsce nowa odsłona wojny cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. 
Jednak odbywa się ona w taki sposób, żeby obrońcy życia w ogóle jej nie zauważyli... 
 
Pod hasłem walki z epidemią wprowadza się faktyczny przymus stosowania środków 
farmaceutycznych, które wprost lub pośrednio czerpią ze zbrodni aborcji. 
 
Pod dyktando firm farmaceutycznych rząd szantażuje Polaków, aby jak najliczniej zaszczepili 
się na Covid-19. Wiele osób ulega, bo nie chce stracić pracy, możliwości zarobkowania czy 
odbywania niezbędnych podróży. Z pewnością zna Pan/Pani takie przypadki, może nawet bardzo 
blisko siebie... 
 

Tymczasem żadna ze szczepionek na Covid nie 
powstałaby, gdyby nie... aborcja! 
 

Dotyczy to zarówno szczepionek produkowanych metodą "tradycyjną", 
takich jak preparaty Astra Zeneca i Johnson&Johnson, jak i tych 
opartych na technologii mRNA, czyli środków firm Pfizer i Moderna. 
Dwie pierwsze korzystają z linii płodowych z aborcji w procesie 
produkcji, dwie ostatnie produkowane są w inny sposób, ale były 
testowane na tych liniach, aby sprawdzić, jak zachowują się komórki 
ludzkie pod wpływem preparatu z mRNA. 
 
Może spyta Pan/Pani teraz, co to są linie płodowe? Czasem nazywa się 
je także liniami komórkowymi. Mówiąc najprościej są to hodowle 
laboratoryjne, które swój początek biorą z komórek pobranych od 
dziecka w trakcie procedury aborcji. Komórki te multiplikują się przez 
wiele lat i są wciąż zdatne do użycia. Jednak wykazują tendencję do 
wygasania. Po kilkudziesięciu latach najprawdopodobniej będą musiały 
być zastąpione przez nowe linie. Aby wciąż testować i produkować 
szczepionki, co jakiś czas trzeba tworzyć kolejne linie - ostatnia, o 
której wiemy została stworzona w 2015 roku w Chinach z zabitej 
nienarodzonej dziewczynki (linia Walvax-2). 

 

Każda aborcja jest zbrodnią, jednak to, co robią 
aborterzy, aby dostarczyć materiał biologiczny dla 
przemysłu farmaceutyczego,                                                          
przekracza ludzkie pojęcie! 

http://zycierodzina.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly93d3cuenljaWVyb2R6aW5hLnBsL3xaams1WWpneU5UQmtZemxoTXpnek5UVXlObVJpTmpZd05HWXpZVE15TlRGQWVubGphV1Z5YjJSNmFXNWhMbkJzZkUxdmJpd2dNakFnVTJWd0lESXdNakVnTVRVNk1URTZORFFnS3pBeU1EQjhhM011WVc1a2NucGxhaTVtWVcxMWJHdGhRRzl3TG5Cc2ZERXVlbmxqYVdWeWIyUjZhVzVoTG5OdGRIQjhjbVZrWjNKcFpETTFmREI4TVM1bFpHWTBNRFV4TnpGbE16VXlZV1kzTURoa1l6STJObU16TVdZNU1XVTNOZz09


 
Aby koncerny mogły sprzedać jak najwięcej szczepionek, ukrywa się 
przed opinią publiczną następujące fakty: 
 

 
1. Pobrania tkanek dokonuje się w trakcie aborcji, która 

musi być starannie przygotowana. Jest 
to morderstwo z zimną krwią. Zanim dziecko 
zostanie zabite, trzeba dokładnie przebadać jego 
matkę, zebrać wywiad medyczny, aby wykluczyć 
określone choroby, a następnie przeprowadzić sam 
zabieg tak, aby dziecko pozostało "w całości". 

 
 

2. Wyjęcie tkanek z dziecka odbywa się w chwili, gdy 
ono wciąż żyje, gdyż inaczej tkanka nie byłaby 
właściwie ukrwiona, a przez to stałaby się niezdatna 
do użycia w laboratorium. Aborter rozcina powłoki 
brzuszne żywego dzieciątka i ostrymi narzędziami 
wyszarpuje narządy lub ich fragmenty, np. nerkę 
dziecka. 

 
 

3. Pobrań dokonuje się po 12 tygodniu życia płodowego, 
czyli w chwili, gdy dzieci czują już ból. W dalszym 
ciągu są jednak maleńkie i bezbronne, dlatego 
aborter może im zrobić dosłownie wszystko... 

 
 

4. Nie jest prawdą, że aby wyprodukować szczepionki na 
Covid, zabito tylko dwoje dzieci (choć i tak byłoby to 
o dwoje za dużo!). Zanim powstanie linia komórkowa, 
dokonuje się licznych eksperymentów, aby ją 
wyprodukować. Liczbę eksperymentów podaje się w 



nazwie linii, czyli np. linię HEK-293 uzyskano w 293. 
eksperymencie. Do każdego eksperymentu potrzeba 
kilku aborcji. Ofiary przemysłu szczepionkowego 
można więc liczyć w setkach i tysiącach. Dla 
przykładu, w przypadku linii komórkowej WI-38 
udokumentowano użycie tkanek z 80 zabitych dzieci 
(a być może było ich jeszcze więcej). 

 
 

5. 

Linie płodowe złożone są ze stale namnażających się 
komórek, jednak nie są wieczne i wykazują skłonność 
do wygasania, dlatego przeprowadza się kolejne 
aborcje, aby wyprodukować nowe linie na 
przyszłość. Usprawiedliwienie mordu na dziecku 
powoduje, że łatwiej o kolejne akty tego perfidnego 
sadyzmu.

 

 

Szanowni Państwo! 

Wobec ogromu zbrodni nie można milczeć! Ofiary bezdusznego biznesu nie miały 

głosu. W ich imieniu musimy mówić my wszyscy – Pan/Pani i ja. 

Niedopuszczalne jest, aby okłamywać ludzi, przymuszać ich do szczepień takimi 
preparatami, kupować je za pieniądze podatnika i pieniędzmi podatnika opłacać 
ich szeroko zakrojoną kłamliwą kampanię marketingową. 

Skierowaliśmy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego petycję, aby 
natychmiast wycofać z użycia szczepionki związane z aborcją i odstąpić od 
finansowania ich zakupu oraz marketingu z publicznych pieniędzy. 

Bardzo Pana/Panią proszę o podpisanie tej 
petycji i rozesłanie jej do jak największej 

liczby osób i środowisk. Bestialstwo, na jakim 
powstały szczepionki, nie może być dłużej 

tolerowane! Akceptacja zbrodni prowadzi do 



tego, że zbrodnia się powtarza. Dlatego tak 
ważne jest, abyśmy nie byli bierni i abyśmy 

zaprotestowali przeciw preparatom 
korzystającym z aborcji. 

Petycja jest dostępna na stronie www.wycofajcie.pl.   https://wycofajcie.pl/ 

 W chwili, gdy złoży Pan/Pani swój podpis, kopia petycji trafi wprost do Ministerstwa Zdrowia. Niech Adam Niedzielski 
dostanie jak najwięcej takich maili! Ze strony www.wycofajcie.pl może Pan/Pani także pobrać kartę do zbierania podpisów 

w formie tradycyjnej i przesłać ją na adres Fundacji - zebrane podpisy przekażemy ministrowi osobiście. 

Szanowny/a Panie!/Pani!   

 
Chciałabym też, aby wiedział Pan/Pani, że co tydzień w sobotę modlimy się pod Ministerstwem Zdrowia o zaprzestanie 
stosowania szczepionek skażonych aborcją. Ludzie gromadzą się i odmawiają Różaniec, pokazujemy też banery informujące o 
wykorzystaniu aborcji do produkcji szczepionek. Relację z ostatniego Różańca wraz z fotogalerią może Pan/Pani zobaczyć pod 
tym linkiem: https://www.zycierodzina.pl/modlilismy-sie-pod-ministerstwem-zdrowia-o-zaprzestanie-stosowania-szczepionek-
skazonych-aborcja/ 
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Mocno wierzę, że aby doprowadzić do dobrych rezultatów, trzeba stosować sprawdzoną zasadę: ora et labora. Stąd z jednej 
strony modlimy się, a z drugiej - podejmujemy działania, aby wpłynąć na władze, by wycofały preparaty skażone bestialstwem 
aborcji. 
 
Serdecznie Pana/Panią pozdrawiam! 

 

  

 

 

Kaja Godek
 Inicjatywa #ZATRZYMAJABORCJĘ

 Inicjatywa #STOPLGBT
 Fundacja Życie i Rodzina
 zycierodzina.pl

 

PS - Jeszcze raz bardzo Pana/Panią proszę o podpisanie 

petycji na www.wycofajcie.pl i przesłanie linka do niej 
wszystkim Pana/Pani Przyjaciołom - obrońcom życia - 
niech także napiszą do ministra.     

                                                                        

Media cenzurują informacje o 
związku szczepionek z aborcją, dlatego musimy 
sobie je przesyłać bezpośrednio. Bądźmy 
głosem dzieci, które same nie mogły nic 
powiedzieć w swojej obronie... 
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[TYLKO U NAS] KS. ABP J. R. PAWŁOWSKI: POTRZEBA 
ODWAŻNEGO POWIEDZENIA ZA PRYMASEM 
STEFANEM WYSZYŃSKIM: „NON POSSUMUS”. NIE 
MOŻEMY SIĘ ZGODZIĆ NA BLUŹNIERCZE OBRAŻANIE 
MARYI NA NASZEJ ZIEMI, NA NASZYCH OCZACH 

 

W Kobylance w woj. zachodniopomorskim ustanowiono 19 września 2021r. Sanktuarium bł. ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Jan Romeo Pawłowski [czytaj więcej]. Delegat Ojca 

Świętego Franciszka przypomniał, że bł. ks. kard. Stefan Wyszyński całe swoje życie czuł obecność Pana 

Boga i nią żył. W swoich kazaniach Prymas Tysiąclecia podkreślał obecność Pana Boga. 

 

– Błogosławiony ks. kard. Stefanie Wyszyński ucz nas szacunku do kobiet. Ucz nas dostrzegać ich 

wewnętrzne piękno, pomagać im w trudnych chwilach i dniach macierzyństwa oraz wychowania dzieci. Ucz 

też kobiety, że są święte, że mają chronić życie, każde życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech 

będą pośród nas strażniczkami rodziny, strażniczkami i wzorami: piękna, dobra, życzliwości, radości, 

pokoju i człowieczeństwa. (…) O jakże nam w Polsce i na świecie potrzeba mocnej rodziny, którą rozmaite 

siły próbują rozwalić. To nie jest tylko teoria, takie sobie mówienie, ponieważ lansuje się nam na każdym 

kroku tzw. nową rodzinę. Wyśmiewa się rodzinę, gdzie jest mama, tata i dzieci. Potrzeba nam także silnej 

ojczyzny, nie byle jakiej, ale właśnie tej polskiej, tej, o której pisali wieszczowie narodowi, że do niej tęskno 

mi Panie – wskazał delegat Ojca Świętego Franciszka. [więcej] 

 

– Postawmy i my na Maryję. Uciekajmy się pod Jej opiekę, nie przyzwalajmy na szydzenie z Matki Boga na 

tej ziemi, na wieszanie Jej wizerunku na śmietnikach, na hańbienie jakimiś kolorowymi aureolami, bo każdy 

akt poniżania Maryi jest poniżaniem Twojej i mojej Mamy i nie jest to żadna wolność artystyczna tylko 

diabelsko zaplanowane działanie. Tutaj potrzeba odważnego powiedzenia za Prymasem Stefanem 

Wyszyńskim: „Non Possumus”. Nie możemy się zgodzić na bluźniercze obrażanie Maryi na naszej ziemi, 

na naszych oczach – podsumował sekretarz ds. Reprezentacji Papieskich Sekretariatu Stanu Stolicy 

Apostolskiej. https://www.radiomaryja.pl/kosciol/tylko-u-nas-ks-abp-j-r-pawlowski-potrzeba-odwaznego-powiedzenia-za-prymasem-stefanem-

wyszynskim-non-possumus-nie-mozemy-sie-zgodzic-na-bluzniercze-obrazanie-maryi-na-naszej-z/
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KS. ABP M. JĘDRASZEWSKI: PRÓBUJE SIĘ STOSOWAĆ 
PERFIDNE METODY NACISKU OBIECUJĄC PIENIĄDZE 
ZA TO, ABYŚMY ODESZLI OD BOŻEGO PRAWA. 

 
19.09.2021.Częstochowa - - Ks. abp Marek Jędraszewski: „... chcą nas podzielić, na katolików, których trzeba 

+opiłowywać+ i tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wprowadzając nową moralność, uderzająca w to, 

co jest w nas, w naszych duszach, zawarte od samego początku naszego istnienia jako ludzi (…)” . 

„Nie możemy zgodzić się na to, że chcą deprawować nasze dzieci i młodzież począwszy już od przedszkoli, 

wprowadzając tego rodzaju nauczanie, które pozbawia je – dzieci już, małe – tak wzruszających starszych 

ludzi czystości, niewinności, naturalnej dobroci” – oświadczył. Ksiądz Arcybiskup przekonywał, że 

prawdziwa solidarność powinna dotyczyć każdego człowieka, apelował o „odwagę solidarności, która 

będzie zawsze jednoznacznie mówiła +nie+ wobec wszelkiego rodzaju przemocy, zwłaszcza wobec 

najmniejszych, ale także wobec tych, których chce się za wszelką cenę usunąć na tzw. na margines, 

zapomnieć, wzgardzić, nie przejmować się ich losem”. Wyraził przekonanie, że to problem dotykający także 

Polski, zwłaszcza w ostatnich czasach. „Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się stosować obiecując 

pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji, co uwłaszcza 

naprawdę godności człowieka. Niełatwe czasy, kiedy raz jeszcze muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny 

miłości – człowieka, rodziny, ojczyzny” . Podkreślił też, że każdy ma podstawowe prawa, jak prawo do 

narodzin, właściwego kształtowania sumienia i edukacji oraz do godnej pracy. „Zdajemy sobie sprawę z 

tego i za to także chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować – jak NSZZ +Solidarność+ od samych swych 

początków pragnęła i pragnie służyć autentycznemu dobru polskiego społeczeństwa i polskiemu 

narodowi” – wskazał ks. abp Marek Jędraszewski. https://www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-m-jedraszewski-probuje-sie-

stosowac-perfidne-metody-nacisku-obiecujac-pieniadze-za-to-abysmy-odeszli-od-bozego-prawa/ 

 

Jasna Góra 19.09.2021  https://youtu.be/_ZxKpg2AbEs 

Apel Jasnogórski https://youtu.be/1oXX0iaoXwc  

Informacje Dnia 19.09.2021  https://youtu.be/_Iig5coiO9g 

Pielgrzymka Ludzi Pracy  https://youtu.be/_JGQVsigPp8 

Pielgrzymka Leśników  https://youtu.be/9tryEkrcXRs 
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TĘCZOWE opaski i KLĘKANIE przed 

meczem? Ideologia wygrywa z 

futbolem! || Komentarz PCh24  

https://youtu.be/b40U7PBCf1c 

 

 

 

 

 

 

 

Lewacy chcieli PRZERWAĆ to 

wydarzenie! Premiera filmu o 

Ordo Iuris RELACJA!  https://pch24.tv/lewacy-

chcieli-przerwac-te-premiere-pokaz-filmu-o-ordo-iuris-relacja/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęczowa opaska na 

ramieniu kapitana 

drużyny?   https://youtu.be/kHLbkcX-TVw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa św. Bernarda o WSTAWIENNICTWO 

Maryi! || Modlitewnik PCh24. Bernard został 

zaliczony w poczet świętych w 1174 roku przez 

Aleksandra III, a w roku 1830 ogłoszono go 

doktorem Kościoła, czerpał z teologii Augustyna 

z Hippony oraz Ojców greckich. 
https://youtu.be/MWwLohu3dds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowy niedokończone: 

Teologia ciała: https://youtu.be/OvrQHF1_4kw 

Siostra Urszula Kłusek o grzechu nieczystości: 
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/tylko-u-nas-siostra-u-klusek-nieczystosc-jest-

jednym-z-grzechow-glownych-to-grzech-ktory-dotyka-naszego-calego-wnetrza/ 
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Wstrząsająca wizja O. Klimuszki! Tak wybuchnie III wojna 

światowa. Co stanie się z Polską?  -19 września 2021  

Ojciec Czesław Klimuszko. Foto: PAP/Andrzej Kossobudzki Orłowski 

Najsłynniejszy polski franciszkanin, ojciec Andrzej Klimuszko dał się poznać z niezwykłych 
zdolności. Duchowny posiadał dar przewidywania przyszłości, miał wizji, z których część już się 
spełniła. Przewidział m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża, czy inwazję żołnierzy, którzy na 
„małych, okrągłych łódkach” dopłyną do Europy (przepowiednia mocno kojarzy się z islamskimi 
przeprawami przez Morze Śródziemne do Europy). Zakonnik przekazał też informacje o 
przyszłości Polski. 

„Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie 
otrąbiony trwał pokój. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, 

spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi 
ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie 

ku Europie” – brzmi przerażające proroctwo. Co będzie dalej? 

„Nowy potop! Zadławi się w Gibraltarze! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na 
Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi 

muzeami, z całą cudowną architekturą” – można przeczytać w przerażającej 
przepowiedni. 

Co ciekawe, apokaliptyczny konflikt miałby być dla kraju nad Wisłą wyjątkowo 

łagodny. „Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może pięć, może dziesięć 
procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą 

więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża” – 
kończy Klimuszko. https://nczas.com/2021/09/19/wstrzasajaca-wizja-o-klimuszki-tak-wybuchnie-iii-wojna-swiatowa-co-stanie-sie-z-polska/

 

https://nczas.com/2021/09/19/wstrzasajaca-wizja-o-klimuszki-tak-wybuchnie-iii-wojna-swiatowa-co-stanie-sie-z-polska/
https://nczas.com/2021/09/19/wstrzasajaca-wizja-o-klimuszki-tak-wybuchnie-iii-wojna-swiatowa-co-stanie-sie-z-polska/


 

Dlaczego Polska w 1924 r. oddała Czechosłowacji dwie 
polskie wsie pod Tatrami? To był kiepski biznes. 
https://wiadomosci.onet.pl/krakow/korekta-granic-z-1924-r-ta-transakcja-polsce-bardzo-sie-nie-oplacala/1drpb7m

 

Pałac Potockich w obecnym Czerwonogrodzie (dawniej, do roku 1953 – Krystynopolu). Wraz z całą miejscowością i 
powiatem został on w 1951 roku oddany pod władzę Sowietów (fot. Tomasz Leśniowski, lic. CC-BY-SA 3,0). 

https://wielkahistoria.pl/korekta-polskiej-granicy-w-1951-roku-dlaczego-nasze-
wladze-oddaly-tak-cenne-terytorium/                                                                    
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/umowa-o-zmianie-granic-z-15-lutego-1951-r-dlaczego-wladze-oddaly-cenne-terytorium/xlqf56h
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2021-09-17 13:11 

Cichy bohater. Jak żołnierz Wermachtu                                                                       
uratował relikwie św. Wojciecha. 
Historia uratowania relikwii św. Wojciecha w czasie drugiej wojny światowej jeszcze niedawno była nieznana. Przez 
40 lat nikt nie wiedział, że bohaterem tego wydarzenia jest sierżant Wermachtu Urban Thelen. Jan Paweł II 
powiedział mu, że swoim czynem wyświadczył Kościołowi w Polsce niezwykłą przysługę. 

 

Autor/źródło: YouTube / Yuweg 

 

Urban Thelen urodził się w 1915 roku w Nadrenii. Od najmłodszych lat kochał muzykę i marzył o grze na 
organach i na pianinie, ale dopiero po wojnie ukończył wyższą szkołę muzyczną i pracował jako organista 
kościelny. Przed wojną natomiast po ukończeniu szkoły handlowej powołany został do paramilitarnej 
organizacji Służba Pracy, a stamtąd do Wermachtu, gdzie pracował w urzędach poborowych. Po wybuchu 
wojny został szefem biura nadzoru i uzupełnienia wojskowego w Inowrocławiu. Właśnie tam w 1940 roku 
poznał ks. Paula Matauscha, z którym się zaprzyjaźnił. Ks. Paul miał być duszpasterzem przesiedlonych na 
okupowane ziemie niemieckich katolików, ale mimo zakazu otoczył opieką duszpasterską także 
pozostałych tam Polaków. Urban bardzo mu pomagał w wielu sprawach. Jedną z przysług było 
przeniesienie tajnej poczty metropolity wrocławskiego do kard. Adolfa Bertrama do wikariusza generalnego 
archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Edwarda van Blericqa. Razem pomagali też polskim rodzinom, przekazując 
im żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Ze względu na swoje stanowisko Urban miał szerokie 
znajomości, a także mógł bez ograniczeń poruszać się po terenie Polski. Wykorzystał to kard. Bertram, 
dając mu specjalne pełnomocnictwo, na mocy którego zabierał z kościołów Najświętszy Sakrament, ratując 
go w ten sposób przed profanacją. W lipcu 1941 roku zadzwonił do niego ks. Paul i poprosił o jak 
najszybsze spotkanie. Chodziło o ukrywane przez ks. Edwarda van Blericqa relikwie św. Wojciecha. Ks. 
Blericq musiał opuścić Gniezno ze względu na naciski Gestapo. Postawiono mu ultimatum: albo opuści 
Gniezno i wyjedzie do Inowrocławia, albo trafi do obozu koncentracyjnego. Zwrócił się do ks. Paula, aby 
pomógł mu uratować relikwie patrona Polski. Ks. Paul poprosił o pomoc Urbana, który natychmiast 
pojechał do Gniezna pociągiem. Urban oddał relikwie ks. Paulowi, a on schował je w swoim domu za 
arrasem. Tego samego dnia jednak wpadło do niego Gestapo i przeszukało dom. Szczęśliwie nie zajrzeli 
pod arras. Ksiądz obawiał się jednak o los relikwii i dla pewności przeniósł je do kościoła św. Mikołaja, 
gdzie był proboszczem i zamurował pod posadzką, gdzie przetrwały wojnę. Te fakty zostały po raz 
pierwszy ujawnione dopiero w 1980 roku. Urban Thelen przeczytał artykuł, w którym niemiecki dziennikarz 
wyraził zdumienie, że Gniezno, małe miasto w Polsce z pustym relikwiarzem św. Wojciecha, pretenduje do 
miana europejskiej stolicy kultu męczennika. Thelen powiedział, że to się nie zgadza i opowiedział swoją 
historię. W prasie ukazało się sprostowanie, które wywołało wielkie poruszenie. W 1997 roku Urban Thelen 
spotkał się w Gnieźnie z Janem Pawłem II, od którego usłyszał, że swoim czynem wyświadczył Kościołowi 
w Polsce niezwykłą przysługę. Zmarł 15 lipca 2008 r. w wieku 93 lat. https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-
wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha

 
 

https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha
https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha
https://opoka.news/cichy-bohater-jak-zolnierz-wermachtu-uratowal-relikwie-sw-wojciecha


Peruwiańska Szopka Bożonarodzeniowa. 
W XVI wieku katoliccy konkwistadorzy przywieźli Boże Narodzenie do Peru, a Peruwiańczycy 

zaadaptowali to święto, włączając do uroczystości istniejące tradycje andyjskie. Peruwiańska szopka jest 

wzorcowym przykładem dość osobliwego, ale jakże spektakularnego połączenia tradycji. Szopka jest 

ustawiona w suszonych wydrążonych dyniach lub w „oknach” i wypełniona licznymi postaciami ubranymi 

w kolorowe peruwiańskie stroje, które sprawiają wrażenie tłumu ludzi świętujących narodziny Jezusa. Jeśli 

przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że zamiast wołu i osiołka, do Jezuska przytula się owca i lama. 

https://www.instagram.com/p/Bcz9h2MBm59/?utm_source=ig_embed

 
 

Watykan: Tegoroczna szopka na placu św. Piotra w Watykanie będzie pochodziła z 

Peru. Ukaże ona bogactwo kulturowe tego andyjskiego kraju. Przygotują ją mieszkańcy regionu 
Huancavelica. Będzie można ją oglądać od 15 grudnia przez 45 dni.                                        

https://opoka.news/watykan-tegoroczna-szopka-bozonarodzeniowa-przyjedzie-z-peru   

 

 

Peruwiańskie Betlejem:  https://misjesalezjanie.pl/szopka-na-koncu-swiata-czyli-peruwianskie-betlejem/ 
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Postacie zostaną wykonane z agawy. Skąd przyjedzie 
szopka, którą zobaczymy w Watykanie? 
Szopka bożonarodzeniowa, którą zobaczymy w tym roku na placu św. Piotra będzie pochodziła z Peru, a przygotują ją 

mieszkańcy regionu Huancavelica. 

 

 

FOT. SEAN ANG/UNSPLASH 

Na placu św. Piotra stanie replika w skali 1:1 typowej szopki rolniczej wspólnoty Chopcca, składająca się z ponad 30 elementów, 

wykonanych przez pięciu artystów, którzy specjalizują się w regionalnej ikonografii. Wszystkie postacie – Dzieciątko Jezus, Maryja, 

św. Józef, Trzej Królowie, pasterze – zostaną wykonane z agawy, uformowane w gipsie i pokryte tkaniną dekorowaną w sposób 

typowy dla Chopcca. 

W szopce nie zabraknie również zwierząt typowych dla regionu Huancavelica, takich jak: lama, kondor, alpaka, wigonia, owce, 

wiskacze, flamingi, gęsi andyjskie, oraz namiastki przyrody i architektury tych miejsc. 

Gubernatorat Państwa Watykańskiego wybrał szopkę z Peru w roku 200-lecia niepodległości tego kraju. Szopkę będzie można 

zobaczyć od 15 grudnia przez 45 dni. 

Chopcca to mieszkańcy wysokich Andów (między 3680 a 4500 m n.p.m.), mówiący w języku keczua. Żyją w 16 osiedlach w regionie 

Huancavelica. Charakteryzuje ich zespół tradycji kulturowych i silne poczucie przynależności do swej wspólnoty. Zajmują się pracą w 

polu i hodowlą, rękodziełem tekstylnym i ubraniowym. Lubią muzykę i przekaz ustny. W 2014 r. wspólnota Chopcca została 

ogłoszona Dziedzictwem Kulturowym Peru.                                                                                                               

https://stacja7.pl/zwatykanu/postacie-zostana-wykonane-z-agawy-skad-przyjedzie-szopka-ktora-zobaczymy-w-watykanie/ 

 

https://stacja7.pl/zwatykanu/postacie-zostana-wykonane-z-agawy-skad-przyjedzie-szopka-ktora-zobaczymy-w-watykanie/


Autorstwa David Alexis from Lima, Peru - Panorámica de Huancavelica 2, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4987469 

Autorstwa Digary - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4651585

 

W mieście znajdują się takie zabytki jak[2]
: 

 klasztor św. Dominika założony w 1590 roku, z kościołem z 1679 r. 

 klasztor św. Franciszka z kościołem z 1772 roku 

 kościół La Matris zbudowany w latach 1667–1675 

 szpital z początku XVII wieku z kościołem z 2. połowy XVIII wieku 

 ratusz z XVII wieku 

 

Huancavelica − miasto w środkowym Peru, 
nad rzeką Ichu[4]. Położone jest w Andach 
Środkowych, na wysokości około 3700 m n.p.m. 
Jest ośrodkiem administracyjnym regionu o tej 
samej nazwie[2]. Według spisu ludności z 22 
października 2017 roku miasto liczyło 50 699 
mieszkańców[3]. 

W Huancavelica rozwinął się przemysł wydobywczy 
rud ołowiu, srebra oraz rtęci[2]. 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4987469
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4651585
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Huancavelica#cite_note-pwn-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peru
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichu_(rzeka)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichu_(rzeka)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andy_%C5%9Arodkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andy_%C5%9Arodkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Huancavelica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Huancavelica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_Huancavelica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huancavelica#cite_note-citypopulation-3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Srebro
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rt%C4%99%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rt%C4%99%C4%87


                                                                                                                                                                                              

Foto: pinterest.com                                                     "Agave americana in Gramvousa (Crete)" autor: Przemek Pietrak, szarada.net 

  
  

 

 

 

Dla ludności tubylczej Ameryk od wieków agawy 
były darem od Bogów. Czczono ją jako pokarm, 

napój i lekarstwo. Pakuły zaś stosuje się w 
tapicerstwie oraz do produkcji papieru i płyt 
budowlanych. Roślina ta zasługuje na miano Świętej 
gdyż od wieków dostarcza człowiekowi 
podstawowych i niezbędnych do przeżycia 
surowców, pożywienia i lekarstw.   
http://www.sztukaperu.com/swieta-roslina-indian,106.html 

Sklep. Zamówienie wysyłamy za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. http://www.sztukaperu.com/ 

Posłuchaj: http://www.sztukaperu.com/posluchaj-muzyki,117.html 
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https://youtu.be/9Ru9H4UkMUM

 

 
 

 

https://youtu.be/Q6RqgRfoAVs 

 

https://youtu.be/c_0mk9Hqncw    

https://youtu.be/dBVRaVy4d3Q 
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https://youtu.be/CmtY02rA6nk   https://youtu.be/lg4kmiI-6y0

 

 

 
 
 

VALICHA-HUAYNO   https://youtu.be/rmMAKKa0_XI 
 

CARNAVAL DE TINTA   https://youtu.be/IwVg2yjpGuE 
 
DIABLADA TRADICIONAL    https://youtu.be/d3hgDlpAXH0 
 
PARAS-DANZA COSTUMBRISTA   https://youtu.be/bua4x0pVUS8 
 
LA FLOR DE LA CANELA   https://youtu.be/Q6RqgRfoAVs 
 
 

 

https://youtu.be/ehbundqxKQM 

https://youtu.be/69sJwPliA6s 

 

 

 

 
http://www.sztukaperu.com/ciekawostki,127.html 

http://www.sztukaperu.com/legendy,39.html 

http://www.sztukaperu.com/galeria,45.html 

http://www.sztukaperu.com/kuchnia-latynoska,44.html 
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