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Drogi Obrońco Życia Dzieci!

https://www.zycierodzina.pl/argentyna-5-letni-chlopiec-zamordowany-przez-proaborcyjne-lesbijki/ .
https://tvrepublika.pl/Matka-z-partnerka-pobily-synka-na-smierc-Wczesniej-zabieraly-go-na-marszeproaborcyjne,131623.html
https://www.zycierodzina.pl/para-lesbijek-dokonala-samobojstwa-zabily-tez-adoptowane-dzieci/

https://www.zycierodzina.pl/dyrektor-organizacji-lgbt-kierowal-siatka-pedofilow/

Aborcyjny amok pod Ministerstwem Zdrowia!
Lincz na modlących się!
https://youtu.be/Z6s2bgsrphI

POMOC
W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji
tel. 22 594 91 00
(czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00)
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego
Telefon zaufania dla osób dorosłych
w kryzysie emocjonalnym
tel. 116 123
(poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania
tel. 22 484 88 01
Dyżury psychologów:
poniedziałek 15.00 – 20.00
wtorek 15:00 – 20:00
środa 10.00 – 15.00
piątek 10.00 – 15.00
niedziela 15:00 – 20:00
Dyżury psychiatrów:
czwartek 16:00 – 21:00
piątek 15.00 – 20.00
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
woik.waw.pl
Pomoc udzielana jest nieodpłatnie w poniższych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.
Interwencja Kryzysowa i Krótkoterminowa Pomoc Psychologiczna
Punkt Interwencyjny (Śródmieście)
Pl. Dąbrowskiego 7, 00-057 Warszawa
tel./fax: 22 837 55 59, kom. 535 430 902
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
Dział Interwencji Kryzysowej (Ursynów)
ul. 6-go Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa
tel./fax: 22 855 44 32, kom. 514 202 619
interwencjakryzysowa@woik.waw.pl
czynne całodobowo
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie
Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Mokotów)
ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa
tel/fax: 22 845 12 12, kom. 667 833 400
poradnia-przemocdomowa@woik.waw.pl
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 0 800 108 108
(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)
Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
tel. 22 425 98 48
(poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)
Telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci – Linia Nadziei
tel. 600 100 260
(czynne całodobowo)

POMOC DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)
Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski
telefon zaufania dla nauczycieli
tel. 0801 800 967
(poniedziałek, środa, czwartek od 17:00-19:00)
POMARAŃCZOWA LINIA – program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki
tel. 801 140 068
(poniedziałek – piątek od 14:00 do 20:00)

POMOC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel. 800 080 222
(czynne całodobowo)
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Bezpłatna infolinia
tel. 800 190 590
(poniedziałek- piątek od 8:00 do 20:00)
Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
tel. 800 12 12 12
(poniedziałek-piątek od 8.15 do 20.00)
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
tel. 800 676 676
(Czynna w poniedziałki od godz. 10.00-18.00. Od wtorku do piątku od godz. 8.00-16.00)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111
(czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
Młodzieżowy Telefon Zaufania
tel. 19288
(poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)
Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie
Piątkowe Pogotowie Pontonowe
tel. 22 635 93 92
(w piątki od godz. 16.00 do 20.00)
Telefon dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – Telefon Stowarzyszenia Opta
tel. 22 27 61 72
(poniedziałek-piątek od 15:00 do 18:00)

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY
Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
tel. 800 120 002
telefon pracuje całodobowo
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”
tel. 22 668 70 00
(poniedziałek – piątek od 12:00 do 18:00)
Policyjny Telefon Zaufania
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 226
(poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel. 800 100 100
(poniedziałek-piątek, od 12.00-15.00)
Całodobowy telefon dla kobiet doświadczających przemocy
tel. 600 070 717
(codziennie / całodobowo)
Anonimowa policyjna linia specjalna – zatrzymać przemoc

tel. 800 120 148
(całodobowo, połączenie bezpłatne)
Telefon zaufania dla kobiet w ciąży i rodziny
tel. 85 732 22 22
(poniedziałek – piątek od 15:00 do 18:00)
Telefon zaufania – Centrum Praw Kobiet
22 621 35 37
(czwartki od 12.00 do 18.00 telefoniczny dyżur prawny)
Telefon Interwencyjny – Centrum Praw Kobiet
600 070 717
całodobowy
Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele
800 280 900
Telefon wsparcia działa we wtorki w godzinach 19:00-22:00.
Kontakt telefoniczny przeznaczony jest przede wszystkim dla osób,
które same doświadczyły wykorzystywania seksualnego, oraz ich najbliższych.
Inicjatywę tworzą świeccy katolicy, telefon świadczy pomoc osobom dorosłym.
Więcej informacji: www.zranieni.info

POMOC DLA OSÓB Z UZALEŻNIENIAMI
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”
tel. 801 889 880
(Czynny codziennie od godz. 17.00-22.00 z wyjątkiem świąt państwowych)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia
Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Narkotyki – Narkomania”
tel. 801 199 990
(codziennie od godz. 16.00-21.00)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia
Infolinia stowarzyszenia Karan (problemy narkotykowe)
tel. 800 120 289
(poniedziałek – piątek od 9:00 do 17:00, połączenie bezpłatne)
Infolinia pogotowia makowego „POWRÓT Z U”
tel. 801 109 696
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 19:00)
Narkomania – pomoc rodzinie infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „POWRÓT Z U”
tel. 800 120 359
(poniedziałek – piątek od 10:00 do 20:00, sobota od 10:00 do 15:00)

CENTRUM POSZUKIWAŃ LUDZI ZAGINIONYCH
Numery 24/H – linie wsparcia
tel. 801 24 70 70
z numerów stacjonarnych Orange Polska opłata jak za jeden impuls, niezależnie od długości rozmowy z każdego miejsca w Polsce
tel. 22 654 70 70
z telefonów stacjonarnych w Polsce
tel. +48 22 654 70 70
gdy dzwonisz z zagranicy
tel. +48 22 654 70 70
jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
tel. 116 000

POMOC ZWIĄZANA Z OBAWĄ ZAKAŻENIA
HIV/AIDS
Telefon Zaufania HIV/AIDS
tel. 22 692 82 26 lub 801 888 448
(poniedziałek-piątek od 9:00 do 21:00)
połączenie płatne tylko za pierwszą minutę

Św. Mojżesz Rozbójnik.
„Najgłupszy ze wszystkich egipskich mnichów”

Biologicznych rodziców nigdy nie poznał. Jako sierotę wychowywali go niewolnicy na folwarku bogatego urzędnika rzymskiego w
Etiopii. Szybko narzucono mu obowiązek ciężkiej pracy.Cechował się wysokim wzrostem i atletyczną budową ciała. Był niezwykle
sprawny fizycznie, stąd budził powszechny strach. Od młodości miał agresywny charakter – w ten sposób rekompensował sobie
brak rodziny, status człowieka pozbawionego wolności i pracę za miskę pożywienia. Wszczynał bójki i awantury. Był brutalny w
stosunku do kobiet, nagabywał je i składał niedwuznaczne propozycje. Gdy jeszcze nie osiągnął pełnoletności, śmiertelnie pobił
jednego z pracowników folwarku. Aby uniknąć niechybnej kary, salwował się ucieczką do Egiptu.
Gangster z Egiptu. Trakty łączące Etiopię z Egiptem były wówczas jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc. Na długotrwałe
podróże stać było nielicznych, głównie bogatych, stąd pustynne szlaki przyciągały przestępców. Mojżesz szybko znalazł
kompanów, z którymi podjął się rabowania i napadania na podróżnych. Wkrótce został hersztem grupy, liczącej kilkunastu
przestępców. Zdobyte pieniądze zbójnicy najczęściej przepijali w gospodach lub domach publicznych. Były niewolnik słynął
zresztą z upodobania do trunków i jeżeli pojawił się w jakiejś karczmie, było niemal pewne, że pod ich wpływem wywoła
awanturę. Swoim okrucieństwem „gang Mojżesza” budził powszechny lęk.
Noc, która zmieniła wszystko. Pewnej nocy, Mojżesz długo nie mógł zasnąć. Nagle stwierdził, że musi zmienić życie o 180 stopni.
Jako dziecko został, co prawda, ochrzczony, ale nigdy nie praktykował wiary. Zostawił swoich kolegów i ruszył w stronę jednego z
najbliższych klasztorów. Tam zaczął walić w drzwi. Mnisi, widząc z kim mają do czynienia, pomyśleli, że to napad i wkrótce
nadciągnie reszta gangu. Zamiast otworzyć, odprawili liturgię i przyjęli Eucharystię, oczekując śmierci. Mojżesz nie dawał jednak
za wygraną – do świtu kołatał w bramę. W końcu, gdy poczuł zmęczenie, usiadł. Nastało południe i największy upał – bandyta
bez wody i cienia, szybko omdlał. Mnisi w końcu otworzyli drzwi. Igumen klasztoru zapytał Mojżesza, czego chce. Ten wydusił z
siebie tylko trzy słowa: „Wyspowiadaj mnie, ojcze!”. Sakrament spowiedzi trwał do nocy. Po jego zakończeniu, Mojżesz poprosił
o przyjęcie do klasztoru. Mnisi byli jednak ostrożni – aby sprawdzić rzeczywiste intencje skruszonego łotra, zlecili mu najpierw
najbardziej uciążliwe i wstydliwe prace. Wszystkie obowiązki spełniał bez szemrania, czasami nawet w nocy.
Nie jestem godny dostąpić ołtarza. Po kilku latach, nawrócony mnich otrzymał błogosławieństwo na życie pustelnicze.
Wiodących samotny tryb życia mnichów odwiedzali licznie wierni prosząc o poradę. Mojżesz niechętnie ich udzielał, często
mówiąc, że jest „najgłupszym ze wszystkich egipskich mnichów”. Tym, którym udało się namówić go na rozmowę, wspominał,
jak ciężko jest po tak grzesznym życiu walczyć z powracającymi pokusami i złymi myślami. W końcu, wspólnota klasztoru
zadecydowała, że niesamowity mnich otrzyma święcenia kapłańskie. Aby jeszcze raz sprawdzić, czy podoła powołaniu, w dzień
święceń inni mnisi głośno mówili, że nie jest godny bycia duchownym. Podczas liturgii Mojżesz uklęknął przed ikonostasem i
zwrócony twarzą do współbraci rzekł: „Nawet nie domyślacie się, jak bardzo nie jestem godny dostąpić ołtarza, ale i przestąpić
progu świątyni!”. Po tych słowach, mnisi rozpłakali się i nawrócony przestępca przyjął sakrament. Przez następne lata widziany
był głównie, jak odprawia msze święte i spowiada wiernych, a w nocy bije pokłony przed ikonami. Miał opinię łagodnego i
delikatnego spowiednika. Paradoksalnie, wraz ze wszystkimi współbraćmi poniósł męczeńską śmierć z rąk zbójców, którzy
napadli klasztor około 405 r. https://pl.aleteia.org/2017/09/19/sw-mojzesz-rozbojnik-najglupszy-z-wszystkich-egipskich-mnichow/#

Paolo Dall’Oglio SJ (ur. 17 listopada 1954 w Rzymie)
– włoski jezuita, odnowiciel Klasztoru św. Mojżesza
Abisyńskiego w An-Nabk w Syrii, zaginął w 2013 r.

W 1984 przyjął święcenia kapłańskie w
katolickim rycie antiocheńskim. W 1992 w
klasztorze w An-Nabk założona została
wspólnota ekumeniczna „al-Khalil”,
promująca dialog chrześcijańskomuzułmański.
Gdy w 2013 jezuita powrócił do Syrii w
okolice Rakki, znajdującej się w rękach
rebeliantów, został porwany 29 lipca.
Przedstawiciele rządu włoskiego nie byli
wstanie potwierdzić, czy Dall'Oglio żyje.
Wycofujący się wojownicy Państwa
Islamskiego proponowali wymianę
przetrzymywanych porwanych, wśród
których miał być również o. Dall'Oglio.
Autorstwa Fritzbokern - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23350712

Foto po str. Prawej o. Paolo Dall’Oglio SJ (źródło: news.gesuiti.it)
Zdjęcie powyżej założony przez ojca Paolo monaster (źródło: wikipedia – Effi Schweizer).

https://gorzow.tvp.pl/57546532/akt-wandalizmu-w-lubuskiem-w-korytach-scieto-trzy-krzyze
https://pch24.pl/zle-owoce-nawolywania-do-opilowania-katolikow-w-lubuskiem-sciete-zostaly-trzykrzyze/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zle-owoce-nawolywania-do-opilowaniakatolikow-w-lubuskiem-sciete-zostaly-trzy-krzyze

https://pch24.pl/kim-sa-bluzniercy-z-teatru-nowego-ich-dorobek-szokuje-video/
https://youtu.be/fox7VeGp-g8

https://pch24.pl/ziemkiewicz-karon-gadowski-w-rok-1984-totalitaryzm-2-0-film-jest-juz-dostepny-nayoutube/ . https://youtu.be/-UWbn24iKy8

https://pch24.pl/nanterre-w-wielkich-osiedlachchrzescijanie-czuja-sie-zagrozeni/

(Biskupi syryjsko-katoliccy, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Facebook, Syriac Catholic Patriarchate)

https://pch24.pl/uratowac-dziedzictwo-kosciola-na-wschodzie-wyklad-dyrektora-dziela-orientuzalozonego-przez-bl-piusa-ix/

Ks. prof. Guz przypomniał, że podstawowa zasada w etyce brzmi, że „jeżeli nie mam wiedzy, nie
mogę działać. Nie powinienem działać, czyli wtedy mogę być aktywny w medycynie, w filozofii,
ekonomii i politycy, kiedy mam wiedzę”. Nie można stwierdzać zgonu człowieka, dopóki tli się w
nim życie, choćby funkcjonowała jedna komórka. https://pch24.pl/dopoki-dziala-jedna-komorka/ .
https://pch24.pl/odpowiedz-na-list-transplantologow/

https://pc

h24.pl/usa-sprzeciw-specjalistow-wobec-ulatwienia-orzekania-smierci-mozgowej/

https://pch24.pl/rzeczy-ostateczne/
https://pch24.pl/kosciol-a-smierc-mozgowa/
https://pch24.pl/profesor-seifert-smierc-mozgowa-nie-istnieje/
https://pch24.pl/smierc-mozgu-medyczna-fikcja-w-sluzbie-transplantologii/
https://pch24.pl/ojciec-doktor-norkowski-prawa-szymonka-i-jego-rodzicow-zostaly-naruszone/
https://pl.aleteia.org/2021/12/10/kapsula-do-umierania-legalna-w-szwajcarii-mozna-odejsc-z-widokiem-na-alpy/
https://filing.pl/zapomnij-o-zwyklych-trumnach-te-organiczne-kapsuly-zamienia-bliskich-zmarlych-w-drzewa/

Bhutan, kraj, w którym główną religią jest buddyzm. Wśród
buddyjskich wyznawców poznajemy Martę — młodą
chrześcijankę. Pomimo odmiennych poglądów rodzice akceptują
jej wiarę. W wieku 17 lat zostaje wydana za mąż, za dobrze
wychowanego i wykształconego mężczyznę. Marta ma przed
sobą świetlaną przyszłość, jednak w ich domu rozpoczyna się
wojna. Co mogło być jej powodem? Posłuchaj historii którą
opowie Łucja! https://youtu.be/LRpLR6kUqRc
Open Doors Polska

Bycie
dobrym

jest

za darmo ;)
https://www.facebook.com/dobrewiadomosci.
net/videos/579699992209407/
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Anielska
lekcja
miłości
https://www.facebook.com/dobrewiadomosci.net/vi
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tablet
Dobre Wiadomości - Rodzice chcieli kupić synkowi tablet |
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1 Wygasły wulkan w województwie opolskim
2 Góra Świętej Anny – co warto wiedzieć?
3 Góra św. Anny – niezwykły wulkan
4 Góra Świętej Anny: czy jest co oglądać?
5 Rezerwat przyrody Góra Św. Anny
6 Co warto zobaczyć na Górze Świętej Anny? Amfiteatr!
7 Góra św. Anny – historia Powstań Śląskich
8 Sanktuarium św. Anny na Górze św. Anny
9 Góra Świętej Anny na rodzinny wyjazd?

Góra Św. Anny.

Wulkan w Polsce? Grota wykonana na wzór groty z francuskiego Lourdes? 40 kaplic z lat 1700-1709? Klasztor i kościół z XV
wieku? A wszystko to w jednym miejscu? Tak, tak i jeszcze raz tak!
Też kojarzycie wulkany z malowniczymi wysepkami na Pacyfiku? A wyobrażacie sobie wulkan na terenie naszego kraju? Wiem, że
trudno w to uwierzyć, ale jednym z najciekawszych tego typu obiektów (oczywiście mowa o wulkanie wygasłym!) jest Góra
Świętej Anny, na której szczycie znajduje się przepiękny klasztor. A to wszystko na Wyżynie Śląskiej, a dokładniej w
miejscowości… Góra Św. Anny. Tak, nie dajcie się wprowadzić w błąd. To również nazwa samej miejscowości.
O tym Górze Świętej Anny usłyszycie wiele legend. Na przykład, według jednej legendy Michał Archanioł, po walce stoczonej z
Lucyferem miał złożyć swój rycerski hełm pośrodku nadodrzańskiej równiny. Według kolejnej legendy, święty Jerzy właśnie tu
pokonał smoka, a wdzięczni mieszkańcy wybudowali poświęconą mu kaplicę.
A tak, w ogóle skąd się wzięła ta nazwa? Opowieści mówią o tajemniczym widzeniu ze Świętą Anną. Przez setki lat Święta Anna
Samotrzecia jest patronką Góry Świętej Anny. Warto wiedzieć, że św. Anna jest patronką kobiet: matek, kobiet rodzących,
wdów, ale też żeglarzy, ubogich i szkół chrześcijańskich. https://wposzukiwaniu.pl/gora-sw-anny-atrakcje/

Więcej podróżniczych inspiracji z województwa opolskiego:
Opolskie atrakcje. Miejsca na Opolszczyźnie, które musisz zobaczyć
Opolskie: świat w miniaturze. 7 miejsc, które cię zaskoczą.
Opole: atrakcje turystyczne, zabytki, ciekawe miejsca i restauracje
10 nieznanych miejsc na Opolszczyźnie. Sprawdź czy je znasz

Flaga Chin / fot. flickr.com

Chiny walczą z działalnością religijną
obywateli. W co gra Xi Jinping?







Chiny walczą z działalnością religijną obywateli. Prezydent Xi Jinping ogłosił na początku
grudnia nowe zasady reglamentowania przez rząd działalności religijnej.
W ślad za tymi dyrektywami rząd Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił, iż od marca będzie
obowiązywał zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności religijnej w internecie. Wyjątkiem zostaną
objęte instytucje posiadające specjalną rządową licencję.
Nowe zasady precyzują także, iż związki wyznaniowe nie mogą „podżegać do wywrotu władzy
państwowej, przeciwstawiać się kierownictwu partii, podważać ustroju socjalistycznego, jedności
narodowej i stabilności społecznej”
Zobacz także: Rzecznik MZ: Certyfikat covidowy będzie ważny krócej

Chiny walczą z działalnością religijną obywateli. Prezydent Xi Jinping ogłosił na początku grudnia nowe zasady
reglamentowania przez rząd działalności religijnej. Ich istotą jest dalsza „sinizacja” związków wyznaniowych. W ślad za tymi
dyrektywami rząd Chińskiej Republiki Ludowej ogłosił, iż od marca będzie obowiązywał zakaz prowadzenia jakiejkolwiek
działalności religijnej w internecie, chyba że zostanie wydana specjalna rządowa licencja.
Jak informuje serwis Asia News, władze uchwaliły tzw. „Środki administracyjne dotyczące usług informacji religijnej
w Internecie”. Ich celem jest zapobieganie działalności religijnej sprzecznej z interesem partii komunistycznej
oraz „zachodnim wpływom”. Działalność online podmiotów zagranicznych została całkowicie zakazana. W przypadku tych
działających w kraju będzie wymagana zgoda prowincjonalnego Departamentu Spraw Religijnych.
Obecne zasady mają stanowić realizację zapowiadanej przez Xi „poprawy demokratycznej kontroli” nad organizacjami
religijnymi. Ograniczenia działalności online obejmują także całkowity zakaz zbierania środków finansowych „w imię religii”
za pośrednictwem internetu. Restrykcje dotyczą wszystkich form działania prowadzonych przez Kościół, takich jak Msze
Święte, homilie, uroczystości i działania formacyjne czy nawet informacyjne. https://medianarodowe.com/2021/12/22/chiny-walcza-zdzialalnoscia-religijna-obywateli-w-co-gra-xi-jinping/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc

Rosnący opór społeczny tylko w social mediach!
Ogromny ruch społeczny nie interesuje mediów. W zamian za to otrzymujemy nieustanny
festiwal strachu. Ma on skłonić całe populacje do poddania się nieracjonalnej polityce,
której cele daleko odbiegają od medycyny pojmowanej jako służba człowiekowi i działanie
na jego prawdziwego dobra, przy zachowaniu żelaznej niegdyś zasady: Primum non nocere.
... na kilku profilach są filmy z ogromnych demonstracji w Atenach, Wiedniu, Madrycie,
Brukseli, Genui, Turynie, Melbourne, Rzymie, Neapolu, Wellington, Monachium, Londynie,
Brisbane, Paryżu, Pradze… marsze przeszły ulicami Hagi, austriackich: Klagenfurtu, Linzu i
Gleisdorf, niemieckich: Stuttgartu, Magdeburga, Pforzheim czy Ulm.
https://pch24.pl/poza-matrixem-rosnacy-opor-spoleczny-widac-tylko-w-mediach-spolecznosciowych/

Grecja: demonstracja przeciwników szczepień w Atenach. Doszło do starć z policją - https://youtu.be/70-OjiVGqZ8
Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Protest przeciwko szczepieniom i obostrzeniom - https://youtu.be/M1jwqtR9tzE
Ruszyły ogólnopolskie protesty przeciwko segregacji sanitarnej! 15 września protest w Warszawie! - https://youtu.be/xL7BJjCB9ok
Protest przeciwko paszportom covidowym we Francji. Na ulice wyszły tysiące osób - https://youtu.be/7QJEfRiCX-Q
TRANSMISJA LIVE II Międzynarodowy protest przeciw przymusowi szczepień - https://youtu.be/3KVVnwnwYjU
Rzym - https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C967787%2Cgwaltowna-manifestacja-i-zamieszki-antyszczepionkowcow-w-rzymie.html
Kanada - https://twitter.com/i/status/1433458556959866888 . https://twitter.com/i/status/1433396666703429633
Rumunia - https://twitter.com/i/status/1473608872757768196

W Mediolanie policja bezwzględnie usuwała z drogi pracowników pokojowo protestujących przed siedzibą
firmy przeciwko zwolnieniu ich z powodu braku paszportów covidowych. Niektórzy pozbawieni
zatrudnienia byli wleczeni przez mundurowych po asfalcie.
W Waszyngtonie setki pracowników Boeinga wyszły przed siedzibę firmy by sprzeciwiać się
obowiązkowym paszportom sanitarnym.
Setki ludzi przyszły przed siedzibę telewizji w Neapolu. Jedna z uczestniczek protestu mówiła przez
megafon: „Prawa człowieka są ograniczane, przechodzimy pod rządy dyktatury. Chcę być wolnym
człowiekiem!”.
W Monreale (prowincja Palermo) setki młodych ludzi zbuntowały się przeciwko odwołaniu przez rektora
uczelni Tygodnia Studenckiego.
W Kanadzie kierowcy zablokowali ulicę przy siedzibie premiera Justine’a Trudeau.
W Rzymie setki studentów wyszły na ulice sprzeciwiając się polityce premiera Maria Draghiego. Część
protestujących starła się z policją.
Nowojorska policja urządzała naloty na restauracje i sklepy, zatrzymując mieszkańców, którzy ośmielili się
wejść do środka po zakupy czy na posiłek bez zielonej kenkarty.
W Rzymie podczas zebrania organizacji lekarzy około 40-50 medyków protestowało przeciwko
przymusowym zastrzykom i innym środkom stosowanym przez rząd. Z włoskim temperamentem zarzucali
władzom, że toleruje członków zalegających długo z wpłacaniem składek a marginalizuje
niezaszczepionych. Medyków sprzyjających reżimowi oskarżali o konformizm i ignorancję.
W trakcie ogromnej manifestacji w stolicy Austrii pracownicy służby zdrowia zrzucali przed siedzibą
ministerstwa ochronne ubrania używane w pracy, na znak niezgody wobec sanitaryzmu.
W centrach handlowych na terenie Italii pod hasłem: „No Green Pass” zamaskowani uczestnicy akcji
zwołanej poprzez social media, w barwach narodowych rozrzucali ulotki z symbolem kodu QR.
Od wielu tygodni ulicami włoskich czy francuskich miast przechodzą większe czy mniejsze manifestacje
ludzi zirytowanych odbieraniem im podstawowych wolności pod pretekstem walki o zdrowie publiczne.
Walki, na ołtarzu której poświęcane jest życie i zdrowie pacjentów cierpiących na inne choroby niż ta
jedna, której pogański kult rozszedł się po całym świecie.
Jak wiele spośród tych faktów przebiło się do społecznej świadomości? A może są one nieistotne?
Ogromny ruch społeczny nie interesuje mediów informujących nas rzekomo o najważniejszych
wydarzeniach. W zamian otrzymujemy nieustanny festiwal strachu. Ma on skłonić całe populacje do
poddania się nieracjonalnej polityce, której cele daleko odbiegają od medycyny pojmowanej jako służba
człowiekowi i działanie na jego prawdziwego dobra, przy zachowaniu żelaznej niegdyś zasady: Primum
non nocere.

Cenzurowane, lecz wciąż społecznościowe
Tylko czasami do największych mediów publikujących w języku polskim przebijają się relacje i obrazki z
protestów przeciwko globalnej strategii covidowej. Dochodzi do nich w różnych państwach, bodaj
najczęściej europejskich. Informacje jeśli już nawet są podawane, to zazwyczaj w kontekście starć z policją
i z zaniżoną liczbą uczestników. Fotografie ilustrujące te wydarzenia bardzo rzadko dają wyobrażenie o
rzeczywistej frekwencji. Zwykle pokazywane są wąskie kadry, stąd trudno zweryfikować dane serwowane
przez policję. Medialne doniesienia dotyczą zaledwie ułamka demonstracji odbywających się najczęściej w
wolne dni: soboty czy niedziele.

Z największą skalą protestów mamy do czynienia w państwach, gdzie władze posunęły się najdalej w
zuchwałych zamachach na ludzką wolność: we Francji, Włoszech, Austrii marsze w obronie prawa do
normalnego życia są najliczniejsze, zarówno pod względem frekwencji jak i samej liczby wydarzeń.
Rozmiary niektórych manifestacji wręcz imponują. Ulicami miast przechodzą dziesiątki tysięcy ludzi.
Wobec blokady w najbardziej popularnych mediach informacje przebijają się dosyć wąskim strumieniem,
poprzez media społecznościowe. Ponieważ najbardziej popularny Facebook stosuje już teraz regularną
informacyjną kontrolę, łatwiej znaleźć krótkie filmy i relacje z demonstracji na przykład na twitterowych
profilach @RadioGenova, @ProtestNews_EN, @AnonymeCitoyen czy @AnonUKCitizen (niektóre z nich
mają swoje odpowiedniki także na platformie Zuckerberga). Nie brakuje osób, które propagują te relacje za
pośrednictwem swoich prywatnych kont.

Między drugim a trzecim obiegiem
W ostatnich tygodniach, na hasło „omikron”, kolejne rządy wdrażają coraz to bardziej dotkliwe środki.
Może dlatego, że czują, iż zostało im niewiele czasu. Dopuszczone warunkowo preparaty stopniowo tracą
swój okres ważności, z trudem udaje się ukrywać przed opinią społeczną wiadomości o skutecznych
lekach. Znaczna część społeczeństw uodporniła się na propagandę i dostrzega jaskrawą nielogiczność
stosowanej polityki, która chociaż nie przynosi dobrych efektów, jest powtarzana wraz z nadejściem
każdego kolejnego sezonu zakażeń, tyle, że w jeszcze bardziej represyjnej wersji. „Głupotą jest robić ciągle
to samo i oczekiwać innych rezultatów” – głosi znane powiedzenie. Jednak chociaż zaledwie parę tygodni
temu słyszeliśmy, że polityka lockdownów czy zamykanie szkół albo są daremne, albo wręcz szkodliwe, to
wkrótce z tych samych ust dowiedzieliśmy się, iż znowu zostaną zastosowane.
W pierwszych dniach grudnia Austriacy objęli kwarantanną także mieszkańców zaszczepionych, o ile żyją
pod jednym dachem z osobą, u której stwierdzono obecność wirusa. Holandia, gdzie preparaty przyjęło
ponad 85 procent populacji, znów całkowicie zamknęła kraj. Rząd Włoch zamierza natomiast wprowadzić
wymóg okazywania negatywnego testu przez osoby „w pełni zaszczepione”, które będą chciały wejść do
szczególnie tłocznych miejsc jak stadiony czy sale koncertowe, ale i do kin czy teatrów. Wymóg noszenia
masek na twarzach stanie się powszechny. To rygory zaplanowane do zatwierdzenia już na dzień przed
Wigilią.
Na obecnym etapie zirytowane nowym etapem zamykania życia publicznego mogą być nie tylko osoby od
dawna sceptyczne wobec reżimu sanitarnego, ale i te, które uwierzyły namowom władz oraz mediów,
przekonujących, że przyjęcie zastrzyku oznacza „ostatnią prostą” do normalności, otworzy granice, drzwi
do kin i teatrów, pozwoli zasiąść bez skrępowania przy restauracyjnym stoliku. Nawet pośród
zaszczepionych wielu sprzeciwia się zmuszaniu wszystkich do poddania się temu zabiegowi. Dają temu
wyraz na marszach, demonstrując odpowiednie hasła i udzielając wywiadów niezależnym reporterom.
Można odnieść wrażenie, iż władze nic sobie ze zdania opinii społecznej nie robią. Dociskają reżim
sanitarny w wielkim pośpiechu. Nie oznacza to bynajmniej, że masowe wyrazy sprzeciwu są bez sensu.
Przeciwnie, pokazują one, że wbrew totalnej propagandzie i narastającym represjom opór ludzi wolnych
duchem ma szansę powodzenia; że człowiek buntujący się względem wszechobecnego systemu nie jest
jednak pozostawiony sam sobie.
Równocześnie władcy Big Tech pod szczytnym hasłem „walki z dezinformacją” zapowiadają coraz
bardziej szczelną cenzurę niewygodnych wiadomości. Wkrótce nawet te „partyzanckie” filmy, fotografie i
relacje tekstowe z protestów mogą zostać zepchnięte już nie do drugiego, a do trzeciego obiegu.
https://pch24.pl/poza-matrixem-rosnacy-opor-spoleczny-widac-tylko-w-mediach-spolecznosciowych/
Roman Motoła
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Posłuchaj - https://twitter.com/i/status/1473593370547269633 . https://twitter.com/i/status/1473732571112558594
https://twitter.com/i/status/1473714959326478336
No i fajnie możesz se karpika na wigilię upolować nie trzeba do marketu chodzić ekonomicznie - https://twitter.com/i/status/1473078440228237313

my w wigilię przed ciotka z zagranicy

U nas w domu stoi cały rok a w wigilię na stole, zawsze Święta Rodzina - by pokazać Państwu jaka maleńka zrobiłam zdjęcia na dłoni.

pochwalcie sie swoim outfitem na wigilie - https://twitter.com/i/status/1473071112770797577
Podczas transmisji w Wigilię Bożego Narodzenia astronauci odczytali fragment Biblii - https://twitter.com/i/status/1473271229259948041
W nadchodzącą Wigilię ma padać, także w Lesie Kabackim. - https://twitter.com/i/status/1473393950765600775
Świeca, która tworzy polską wigilię! - https://twitter.com/i/status/1470306021830709249
we wigilię 40 rocznicy stanu wojennego - https://twitter.com/i/status/1468830439301332994 - https://twitter.com/i/status/1470433331707715585

Komentarz Tygodnia: „Krwawe diamenty” spod choinki - O
nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, o dochodowym
biznesie drzewnym, który sięga Afryki i poszukiwania złota w
Zimbabwe, o kanadyjskiej ekspertce i jej zaleceniach odnośnie
bliskości, a na koniec wigilijny wiersz - https://youtu.be/kK56a5B0emY

Niebezpieczne związki… „Opowieści wigilijnej”
. https://pch24.pl/niebezpieczne-zwiazki-opowiesci-wigilijnej-rozmowa-z-tomaszem-rowinskim/
. https://youtu.be/tSGd76RkOo4

(fot. Pixabay) https://pch24.pl/kolejna-prowokacja-srodowisk-lgbt-przystroili-bozonarodzeniowa-choinke-w-teczowe-barwy/

FOT. ADOBE STOCK https://www.gazetapolska.pl/26747-kto-chce-dokonczyc-dzielo-heroda-eurokraci-kontra-boze-narodzenie

FOT. WIKIPEDIA https://www.gazetapolska.pl/26745-pasterka-polska-w-obronie-wiary-i-ojczyzny

https://youtu.be/OxeEyzZEtRw

Boże Narodzenie 2021. Tu posłuchasz świątecznych hitów
Trudno wyobrazić sobie okres Bożego Narodzenia bez świątecznych piosenek, które
tworzą wyjątkowy nastrój i klimat. Pomimo tego, że słyszymy je co roku, regularnie
umilają nam oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę. W niektórych domach królują polskie
kolędy, natomiast w innych możemy usłyszeć wyłącznie zagraniczne hity.


Najpiękniejsze kolędy [POSŁUCHAJ]

Polska muzyka, poza kolędami i pastorałkami, posiada wiele tytułów, które stały się
hitami stacji radiowych i przy okazji każdych świąt słyszymy je zarówno w rozgłośniach,
telewizjach, jak również np. podczas zakupów w centrach handlowych. Wśród
popularnych polskich piosenek świątecznych są między innymi takie tytuły jak: "Jest
taki dzień" Czerwonych Gitar czy "Z kopyta kulig rwie" Skaldów.


Piosenki świąteczne: polskie kolędy i zagraniczne hity

Polskim utworom trudno jednak rywalizować z zagranicznymi hitami, bez których
ewidentnie większość osób nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Zestawienie
musi otwierać numer "Last Christmas" grupy "Wham", a według innych — "All I Want
for Christmas Is You" Marii Carey, aczkolwiek w święta nie może nam zabraknąć
również takich utworów jak: "Jingle Bells" Franka Sinatry, "Let it snow" Binga
Crosby'ego czy "Merry Christmas Everyone" Shakin' Stevens.
https://www.onet.pl/muzyka/onetmuzyka/boze-narodzenie-2021-najlepsze-piosenki-swiateczne-posluchaj/ey10z0h,681c1dfa

