
Wejść w Nowy Rok z humorem - wybrane doskonałe 
sentencje dla każdego - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)   
 

 

 

Nigdy, niezależnie od okoliczności, nie bierz jednocześnie pastylek 
nasennych i środka przeczyszczającego. 

♠ 

Istnieją dwie teorie na temat spierania się z kobietami. Żadna z nich nie 
działa. 

♠ 

Nigdy nie przegap okazji, żeby się zamknąć. 

♠ 

Nigdy nie sprawdzaj głębokości wody obiema stopami naraz. 

♠ 

Jeśli nie masz zwyczaju odnosić sukcesu za pierwszym razem, 

spadochroniarstwo nie jest dla ciebie odpowiednim sportem 

♠ 

Jeśli nie umiesz wyjaśnić czegoś prosto, oznacza to, że po prostu nie 
rozumiesz tego dobrze.  

 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/21665-wejsc-nowy-humorem-wybrane-doskonale-sentencje-dla-kazdego/
https://dobrewiadomosci.net.pl/21665-wejsc-nowy-humorem-wybrane-doskonale-sentencje-dla-kazdego/


„Zranienie kobiety to znieważenie Boga” - to bardzo 
mocne słowa Franciszka (deon.pl) 
 

 
 

„Zranienie kobiety to znieważenie Boga” – do tych słów papieża Franciszka odwołuje się 
Tomasz Terlikowski w 16. odcinku podcastu „Tak myślę”. https://youtu.be/xaShR9jeJ5c 

Tomasz Terlikowski przypomina, że Franciszek po raz kolejny bardzo mocno wypowiedział się o 
prawach kobiet. „Jest wiele przemocy wobec kobiet. Dość tego! Zranienie kobiety to znieważenie 
Boga, który wziął człowieczeństwo z niewiasty” - mówił papież w homilii na mszy św. ku czci 
Świętej Bożej Rodzicielki. 

-To są niezwykle mocne słowa. One bardzo mocno przypominają nie tylko kobietom o ich 
godności, ale również nam mężczyznom o tym, że ranienie kobiety jest ranienie Boga, 
znieważaniem Go – stwierdza red. Terlikowski. Ojciec Święty przypominał, że nowy rok 
rozpoczyna się pod znakiem Matki. Wskazywał, że macierzyńskie spojrzenie jest drogą do 
odrodzenia i rozwoju. 

„Matki i kobiety patrzą na świat nie po to, by go wykorzystać, ale po to, by miał on życie. Patrząc z 
sercem udaje im się łączyć marzenia i konkrety, unikając wypaczeń, jałowego pragmatyzmu i 
abstrakcji” - mówił Franciszek. Podkreślił także, że Kościół chce być taką matką i taką kobietą. 
Przypomniał o tym, że matki dają życie a kobiety strzegą świata. 

- I to wszystko prowadziło go właśnie do tej tezy o ranieniu kobiet i o tym, że jest to ranienie Boga 
– podsumowuje red. Terlikowski. 

„Jakże ważne jest zgłoszenie małżonkom, że w ich sakramencie obecny jest Chrystus, że nigdy 
nie są sami, nawet wówczas, gdy czują się zdesperowani” – wskazał papież. 

- To są niesamowite słowa. Ojciec Święty powiedział, że w rodzinie nie ma tylko żony, męża i 
dzieci, ponieważ w małżeństwie mieszka Jezus – zaznacza Tomasz Terlikowski i przywołuje 
słowa Franciszka, że Jezus żyje „w realnej i konkretnej rodzinie. Uobecnia się w konkretnych 
gestach między małżonkami, rodzicami i dziećmi. Czułość w rodzinie jest bardzo ważna. Kiedy w 
rodzinie brakuje wyrazów czułości, możemy powiedzieć, że nastała w niej egzystencjalna zima”. 

- Do takich ciepłych gestów szczególnie, kiedy jest zimno, ale kiedy jest ciepło, do takiej miłości, 
takiego przytulania wszystkich zachęcam. Warto porozmawiać, naśladować i pamiętać o tym, co 
powiedział Ojciec Święty: że tak naprawdę nigdy w małżeństwie nie jesteśmy sami – zachęca 
autor podcastu „Tak myślę”.

 

 

Anioł Pański z Ojcem Świętym 

Franciszkiem 01.01.2022                                              

-  https://youtu.be/_B735kY0wiI  

 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi: Transmisja z Bazyliki św. Piotra w 

Watykanie                                                                         

- https://youtu.be/ykj9x_nmRyg 

 

 

https://deon.pl/wiara/zranienie-kobiety-to-zniewazenie-boga---to-bardzo-mocne-slowa-franciszka,1795226
https://deon.pl/wiara/zranienie-kobiety-to-zniewazenie-boga---to-bardzo-mocne-slowa-franciszka,1795226
https://youtu.be/xaShR9jeJ5c
https://youtu.be/_B735kY0wiI
https://youtu.be/ykj9x_nmRyg


Mężczyzna dał bezdomnemu 350 zł i poszedł za nim, 
żeby sprawdzić na co je wyda - Dobre Wiadomości 
(dobrewiadomosci.net.pl) 

 

Mężczyzna dał bezdomnemu 100$  

i poszedł za nim,  

żeby sprawdzić na co je wyda 

How Does A Homeless Man Spend $100? 

Video: – można włączyć napisy w języku polskim  

- https://youtu.be/AUBTAdI7zuY

 

Homeless Man Does Incredible Act Social 
Experiment  
- https://youtu.be/oymFb2SbaIk  

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/929-mezczyzna-dal-bezdomnemu-350-zl-i-poszedl-za-nim-zeby-sprawdzic-na-co-je-wyda/
https://dobrewiadomosci.net.pl/929-mezczyzna-dal-bezdomnemu-350-zl-i-poszedl-za-nim-zeby-sprawdzic-na-co-je-wyda/
https://dobrewiadomosci.net.pl/929-mezczyzna-dal-bezdomnemu-350-zl-i-poszedl-za-nim-zeby-sprawdzic-na-co-je-wyda/
https://youtu.be/AUBTAdI7zuY
https://youtu.be/AUBTAdI7zuY
https://youtu.be/oymFb2SbaIk


Jego ojciec porzucił go w wieku 

3 lat i dorastał z 3 różnymi mężami. Ma dysleksję. Jego marzenie o zostaniu hokeistą zniszczył poważny wypadek. Jego córka 
zmarła przy urodzeniu. Jego żona zginęła w wypadku samochodowym. Jego najlepszy przyjaciel River Phoenix zmarł od dawki 
leku. Nadpłata. Jego siostra cierpiała na białaczkę. Ze wszystkim, co się wydarzyło, Keanu Reeves nigdy nie przegapi okazji, aby 
pomóc potrzebującym. 

Kiedy kręcił „Dom nad jeziorem”, podsłuchał rozmowę dwóch swoich asystentów w pokoju kostiumów; Ktoś płakał, ponieważ 
straciłby dom, gdyby nie zapłacił 20 000 dolarów i tego samego dnia Keanu wpłacił potrzebną kwotę na konto bankowe tej 
osoby; Przekazał też fundusze stratosferyczne szpitalom. 

W 2010 roku, w swoje urodziny, Keanu wszedł do piekarni i kupił brioszkę z jedną świeczką, zjadł ją przed piekarnią i podał kawę 

ludziom, którzy zatrzymali się, aby z nim porozmawiać. W 1997 roku niektórzy paparazzi znaleźli go spacerującego pewnego 
ranka z bezdomnym mężczyzną w Los Angeles, słuchającego go i dzielącego jego życie przez kilka godzin. 

Interesujące jest to, że ci, którzy są załamani, najchętniej pomagają innym. Ten człowiek może kupić wszystko, a zamiast tego 
codziennie robi i wybiera jedną rzecz, której nie można kupić: być dobrym człowiekiem”. Dobre Wiadomości - Strona główna | Facebook

 
 

Interesujące jest to, 

że ci, którzy są 

załamani, najchętniej 

pomagają innym. 

https://www.facebook.com/dobrewiadomosci.net
https://www.facebook.com/dobrewiadomosci.net


Przypowieść o wadach i zaletach - Dobre 
Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 

 

 

Pewna stara chińska kobieta miała dwa wielkie dzbany na wodę i nosiła je na drążkach 

powieszonych na ramionach. Jeden z dzbanów miał pęknięcie, natomiast drugi był bez wady 
i zawsze utrzymał pełną porcję wody. Po długiej drodze od rzeki do domu starej kobiety jeden 
z dzbanów był zawsze do połowy pusty. To trwało całe dwa lata, a stara kobieta przynosiła do 
domu zawsze tylko jeden dzban pełen wody. 

Dobry dzban był oczywiście zawsze dumny ze swojego wyczynu. Biedny pęknięty dzban za 
swoją wadę bardzo się wstydził i bardzo go to trapiło, że potrafił wykonać tylko połowę tego, 
do czego był przeznaczony. Po dwu latach, które wydawały mu się straszne, rzekł do kobiety: 

„Bardzo się wstydzę za swoje pęknięcie, gdyż z niego wycieka woda po całej drodze do 
Twojego domu”. Stara kobieta uśmiechnęła się. „Nie zauważyłeś, że na Twojej stronie drogi 
kwitną kwiaty a na drugiej stronie nie? 

Zasiałam na Twojej stronie nasionka, gdyż wiedziałam o Twoim pęknięciu i w ten sposób za 

każdym razem, gdy wracamy do domu, podlewałeś je. Przez całe dwa lata mogłam zrywać te 
piękne kwiaty i przyozdabiać nimi stół. Gdybyś nie był takim, to piękno by nie istniało i nie 
zdobiło naszego domu”. 

Każdy z nas ma swoje wady, ale to właśnie one czynią nasze życie interesującym 

i wartościowym. Powinniśmy każdego człowieka przyjmować takim, jakim jest i akceptować 
go w pełnej jego istocie, z jego „wadami” i „zaletami”. Są to tylko nasze interpretacje, więc, 

zamiast oceniać, nauczmy się kochać i akceptować, przyjmować wszystko takie, jakie jest.  

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/46331-mt0009-przypowiesc-o-dzbanie/
https://dobrewiadomosci.net.pl/46331-mt0009-przypowiesc-o-dzbanie/


        

       

 



        

          

     
 



Od 17 lat wraca z Afryki do swojej niepełnosprawnej 
ukochanej - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 
 

 
 
Mówi się , że miłość nie zna odległości. Wspaniałym dowodem na to jest ten 

zakochany bocian, który od 17 lat przemierza kilkanaście tysięcy kilometrów, by 
odwiedzić swoją niepełnosprawną partnerkę.  Historia Klepetana i Maleny rozpoczęła 

się wiele lat temu w Brodskim Varoszu na wschodzie Chorwacji, tuż przy granicy z 
Bośnią i Hercegowiną. 

Stjepan Vokić, wdowiec mieszkający w Chorwacji, w 1993 roku przygarnął 

postrzeloną przez myśliwych samicę bociana, nazwał ją Malena. Udomowił ją do tego 
stopnia, że – jak zapewnia – razem oglądają telewizję. Po jakimś czasie, w 

zbudowanym na szczycie dachu gnieździe, Marlene zaczął odwiedzać adorator, który 
otrzymał imię Klepetan. 

Z czasem ptasia relacja się zacieśniła, lecz gdy nastała jesień, Klepetan kierowany 

instynktem wyemigrował do ciepłych krajów. Malena nie poleciała, nie pozwoliła jej na 
to niepełnosprawność. Jednak wiosna przyniosła wielką radość gdy wszyscy ujrzeli 

Klepetana, który wrócił do swojej partnerki. 

 

Od tamtej pory minęło 16 lat, a Klepetan wciąż co roku przylatuje do Maleny,  za 

każdym razem pokonując dystans około 14 tysięcy kilometrów dzielący Chorwację i 

południe Afryki. Para doczekała się przez ten czas 62 piskląt. Klepetan przylatuje 
zawsze w marcu o tej samej porze. Vokić przygotowuje wtedy dla niego dużą porcję 

ryb, by od razu pożywił się po długiej podróży. Malena w zimie żyje w zbudowanej dla 
niej komórce z ogrzewaniem i akwarium z rybami. Czuły opiekun smaruje maścią jej 

nogi, żeby skóra nie wysychała z braku wody. https://youtu.be/ff8L1dM4jck

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/23730-od-16-lat-wraca-z-afryki-do-swojej-niepelnosprawnej-ukochanej/
https://dobrewiadomosci.net.pl/23730-od-16-lat-wraca-z-afryki-do-swojej-niepelnosprawnej-ukochanej/
https://youtu.be/ff8L1dM4jck
https://youtu.be/ff8L1dM4jck


Rodziny spędzają Wigilię ratując łosie uwięzione w 
zamarzniętej rzece (dobrewiadomosci.net.pl) 
Ponad dwadzieścia osób zrezygnowało ze świętowania przy ciepłej kolacji w swoich domach w 
Wigilię, aby uratować łosie, które wpadły do lodowatej rzeki. Większość z dużego stada 

przedostała się bezpiecznie na drugą stronę rzeki, ale 12 sztuk utknęło w lodzie na rzece 
Kettle w pobliżu Barstow w stanie Waszyngton, w USA. Stan Waszyngton znajduje się w 
północno-zachodniej części kraju i graniczy z Kanadą. W wigilijne popołudnie kilka rodzin 

połączyło siły, aby dokonać tego, czego służby odpowiedzialne za dziką zwierzynę i policja się 
nie podjęli. Chodziło o ratowanie łosi, pod którymi na rzece Kettle załamał się lód. Zwierzęta 

były skazane na śmierć w lodowatej wodzie. Rylee Stuart, której mąż nad ranem  jako 
pierwszy zauważył zwierzęta w lodowatej pułapce, opisała całą historię na Facebooku. Pan 
Stewart zmobilizował przyjaciół i kajakami podpłynęli do miejsca, gdzie  po raz pierwszy 

zobaczył zwierzęta walczące z lodem. Kiedy dotarli na miejsce, była już tam grupa innych 
osób, którym w międzyczasie udało się wyciągnąć na brzeg dwa osobniki. W rzece wciąż 

pozostawało 10 sztuk. Jednocześnie probowana ściągnąć na miejsce przedstawicieli 
odpowiednich służb z  Komisji ds. Rybołówstwa i Dziczyzny w Waszyngtonie, ale prośba o 
pomoc została odrzucona słowami: – Pozwólmy naturze to załatwić. 

 

 

Ostatecznie, po jakimś czasie strażnicy wraz z innymi wolontariuszami dołączyli do akcji. 
Niestety, z 12 wyciągniętych z rzeki łosi przeżyła połowa.  Ratowanie trwało od 7 rano do 8 

wieczorem. Myśliwi i ich rodziny próbowali różnych sposobów, aby wydostać zwierzęta – 
jedno z olbrzymich zwierząt wyciągnęli na brzeg ręcznie, a następnie skorzystali z pomocy 

wyciągarki, ciężarówki 4×4 i lin. Ludzie przynieśli koce, a kobiety ogrzewały i opiekowały się 
cielakami. Jeden z nich początkowo był w stanie krytycznym, ale po jakimś czasie zaczął 
chodzić o własnych siłach. W poście Stuart napisała: „Jestem prawie pewna, że mamy kilka 

kontuzji:  złamaną rękę i możliwe, że złamaną stopę i posiniaczone plecy i nogi po tym, jak 
łosza, wierzgając, próbowała chronić cielaka, którego wyciągaliśmy na brzeg.” Zakończyła 

post, dziękując wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową, i  tym, którzy przynieśli koce i 
ciepłe napoje. Dodała, że spędzenie Wigilii na mroźnej akcji ratunkowej z rodziną było 
niezapomniane. „Zrobiłabym to samo ponownie bez namysłu” – wyznała.   

                      TUTAJ przeczytasz inną historię o ratowaniu jelenia. 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/56512-losie-uwiezione-w-zamarznietej-rzece/
https://dobrewiadomosci.net.pl/56512-losie-uwiezione-w-zamarznietej-rzece/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton_(stan)
https://dobrewiadomosci.net.pl/54288-straznicy-uwolnili-zwierze-ktore-przez-2-lata-zylo-z-16-kilogramowa-opona/


 

Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta                                                                                                                                                                                                                    

Według badań, takie miejsca, jak wózki sklepowe, ekrany bankomatów czy suszarka 

do rąk w publicznej toalecie, są najgorszymi siedliskami bakterii. Na rączce od wózka 

sklepowego znajduje się więcej drobnoustrojów, niż np. na... desce klozetowej. 
https://www.o2.pl/kobieta/to-ci-grozi-gdy-korzystasz-z-kas-samoobslugowych-nie-kazdy-ma-swiadomosc-6722439427992544a 

Bezpieczne korzystanie z restauracji: Najlepszą opcją jest zamawianie poprzez 

DriveThru, wówczas unika się bezpośredniego kontaktu z innymi. Zamawiając w 

środku restauracji należy pamiętać o dezynfekcji dłoni, zarówno przed, jak i po 

wizycie. https://newsy.gotujmy.pl/newsy/uzywacie-tego-w-mcdonald39s-lepiej-tego-nie-robcie-roi-sie-od-groznych-bakterii-5979-r1/ 

Ekrany samoobsługowe sprawiają, że można w szybki sposób złożyć zamówienie, 

przyspieszyć jego odbiór oraz stania w kolejce z innymi ludźmi przy kasie, gdzie jest 

duży ruch. Ale na większości ekranów samoobsługowych znajdują się bakterie kałowe. 

Mogą one powodować szereg poważnych chorób, które mogą zagrażać nawet życiu. Z 

kolei podczas badania, odnaleziono również bakterie gronkowca. 

– Wszyscy byliśmy zaskoczeni, ile bakterii jelitowych i kałowych było na maszynach z 
ekranem dotykowym. Powodują one poważne infekcje, które ludzie często łapią w 

szpitalach. Na przykład paciorkowiec kałowy jest częścią flory przewodu żołądkowo-
jelitowego zdrowych ludzi i innych ssaków – mówi dr Matawele. Powód tak licznej 

obecności bakterii jest niezwykle prosty. Wiele osób najpierw korzysta z toalety, a 
następnie nie myje w ogóle rąk. Następnie podchodzą do ekranu samoobsługowego i 

składają na nim zamówienie. Mimo wszystko warto zastanowić się nad tym, czy nie 

lepiej postać chwilę w kolejce do kasy, zamiast ryzykować przyjęcie bakterii z ekranu 
dotykowego. Jeżeli już jednak się skorzystało z niego, warto umyć ręce jeszcze przed 

rozpoczęciem posiłku. https://nczas.com/2018/11/29/zamawiasz-na-ekranach-samoobslugowych-w-mcdonaldzie-wlasnie-ujawniono-

szokujace-informacje-wszyscy-bylismy-zaskoczeni/

 
 

https://www.o2.pl/kobieta/to-ci-grozi-gdy-korzystasz-z-kas-samoobslugowych-nie-kazdy-ma-swiadomosc-6722439427992544a
https://newsy.gotujmy.pl/newsy/uzywacie-tego-w-mcdonald39s-lepiej-tego-nie-robcie-roi-sie-od-groznych-bakterii-5979-r1/
https://nczas.com/2018/11/29/zamawiasz-na-ekranach-samoobslugowych-w-mcdonaldzie-wlasnie-ujawniono-szokujace-informacje-wszyscy-bylismy-zaskoczeni/
https://nczas.com/2018/11/29/zamawiasz-na-ekranach-samoobslugowych-w-mcdonaldzie-wlasnie-ujawniono-szokujace-informacje-wszyscy-bylismy-zaskoczeni/
https://nczas.com/2018/11/29/zamawiasz-na-ekranach-samoobslugowych-w-mcdonaldzie-wlasnie-ujawniono-szokujace-informacje-wszyscy-bylismy-zaskoczeni/


     Leki wycofane z aptek w styczniu 2022. Wyrzuć je 
ze swojej apteczki. 

 
 
 
 
 

 

Polopiryna – Tabex – Elenium – Ikervis – Thioealth 

Aribit – Champix – Valzek – Lakea - Ciprofloxacin Kabi 



 

 

         

 

Arpixor – Bisoratio - Amiodaron Hameln - Flutixon 

Neb - Petroleum D4, krople doustne – Triderm 

Tramal – Zerbaxa - Tlen medyczny Air Products  

Biodacyna - https://dziennikzachodni.pl/leki-wycofane-z-aptek-w-styczniu-2022-wyrzuc-je-ze-swojej-apteczki-glowny-

inspektorat-farmaceutyczny-zaktualizowal-liste/ar/c1-15550424 

 

https://dziennikzachodni.pl/leki-wycofane-z-aptek-w-styczniu-2022-wyrzuc-je-ze-swojej-apteczki-glowny-inspektorat-farmaceutyczny-zaktualizowal-liste/ar/c1-15550424
https://dziennikzachodni.pl/leki-wycofane-z-aptek-w-styczniu-2022-wyrzuc-je-ze-swojej-apteczki-glowny-inspektorat-farmaceutyczny-zaktualizowal-liste/ar/c1-15550424


Nie jedz tego! Usuwają produkty ze sklepów. 

Ostrzeżenia GIS przed toksyczną żywnością 
 
Kasza gryczana niepalona bezglutenowa BIO, 1 kg. 

Kerabione, 60 kapsułek 

Pasta warzywna śródziemnomorska z pestkami dyni Mega Vega 

KRESTO Orzeszki ziemne prażone solone, 100 g 

10 Świeżych jaj z chowu klatkowego 

Kiełbasa surowa metka tatarska 

Tatar wołowy, 200 g 

Floractin kapsułk 

Świeży filet z piersi kurczaka 

Moja kurka polskie jaja z chowu na wolnym wybiegu Klasa A, rozm. L ............................ 

https://dziennikzachodni.pl/nie-jedz-tego-biedronka-i-lidl-usuwaja-produkty-ze-sklepow-ostrzezenia-gis-przed-toksyczna-zywnoscia/ga/c3-

14925038/zd/53292711

 

 

 

https://www.fronda.pl/a/maryja-wyrwala-mnie-z-piekla-muzulmanskiego-domu-wstrzasajace-swiadectwo,171803.html 

Z demografią będzie coraz gorzej. Dlaczego Polacy nie chcą 
licznego potomstwa? https://pch24.pl/z-demografia-bedzie-coraz-gorzej-dlaczego-polacy-nie-chca-licznego-potomstwa-opinia/ 

 

 

,,Maryja wyrwała mnie z piekła 

muzułmańskiego domu''. 

Wstrząsające świadectwo 

https://youtu.be/8h8MLkdMh04  

 

https://dziennikzachodni.pl/nie-jedz-tego-biedronka-i-lidl-usuwaja-produkty-ze-sklepow-ostrzezenia-gis-przed-toksyczna-zywnoscia/ga/c3-14925038/zd/53292711
https://dziennikzachodni.pl/nie-jedz-tego-biedronka-i-lidl-usuwaja-produkty-ze-sklepow-ostrzezenia-gis-przed-toksyczna-zywnoscia/ga/c3-14925038/zd/53292711
https://dziennikzachodni.pl/nie-jedz-tego-biedronka-i-lidl-usuwaja-produkty-ze-sklepow-ostrzezenia-gis-przed-toksyczna-zywnoscia/ga/c3-14925038/zd/53292711
https://www.fronda.pl/a/maryja-wyrwala-mnie-z-piekla-muzulmanskiego-domu-wstrzasajace-swiadectwo,171803.html
https://pch24.pl/z-demografia-bedzie-coraz-gorzej-dlaczego-polacy-nie-chca-licznego-potomstwa-opinia/
https://youtu.be/8h8MLkdMh04


50 tys. uratowanych wcześniaków. Wystarczy jedna 

minuta - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 

 
 

Wstrzymanie się z przecięciem pępowiny u wcześniaków może zadecydować o ich szansach na 
przeżycie w pierwszych dniach po porodzie. Najnowsze badania zmienią standardową 
praktykę lekarską. 
 

Badanie, które zostało przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Sydney w Australii, objęło 
w sumie 1531 dzieci urodzonych przed 30. tygodniem ciąży. Wcześniaki pochodziły z siedmiu 
różnych krajów, a naukowcy śledzili ich losy przez dwa lata po urodzeniu. Okazało się, że te dzieci, u 
których przecięcie pępowiny następowało po 60 sekundach miały o jedną piątą większą szansę 
przeżycia, niż grupa wcześniaków, u których przecięcie pępowiny następowało od razu. I choć 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od lat zalecała, aby nie przecinać pępowiny tuż po porodzie, to 
w przypadku wcześniaków praktyka ta nie miała zastosowania. Lekarze chcąc ratować życie 
noworodków przecinali pępowinę w ciągu 10 pierwszych sekund. 
– Czekanie z interwencją medyczną może być przerażające dla klinicystów. Ale te dzieci są tak małe i 
chore, że lekarze i tak nie są w stanie zrobić niczego od razu, każdy krok wymaga przemyślenia –
wyjaśniła lekarka dr Anna Seidler 
 
Opóźniając zaciskanie pępowiny, noworodek ma szansę uzyskać krew z łożyska matki – ta cenna 
substancja zawiera komórki macierzyste, a wcześniaki mogą dzięki niej uzyskać właściwą mikroflorę 
jelitową i lepszą odporność, która uchroni je przed infekcjami. 

– Stosowanie tej praktyki na całym świecie, polegającej na odczekaniu minuty przed zaciśnięciem 
pępowiny u skrajnych wcześniaków, które nie wymagają natychmiastowej resuscytacji, może sprawić, że 
uratujemy dodatkowe 50 tys. istnień w następnej dekadzie  – dodała dr Kristy Robledo, główna autorka badania. 
 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/56485-50-tys-uratowanych-wczesniakow-wystarczy-jedna-minuta/
https://dobrewiadomosci.net.pl/56485-50-tys-uratowanych-wczesniakow-wystarczy-jedna-minuta/


Świnoujście. Odnalazła siostrę bliźniaczkę po 49 
latach. Dzielił je tylko jeden blok (msn.com) 
 

                                                            

Pani Lidia dowiedziała się, że ma rodzeństwo - w tym siostrę bliźniaczkę - dopiero po śmierci swojej adopcyjnej 

matki. Z siostrą odnalazły się po 49 latach. Jak relacjonuje TVN24, kobiety dzielił od siebie tylko jeden blok 

mieszkalny. Nie wiedząc o swoim istnieniu, chodziły nawet do tej samej szkoły. 

Jak przekazał TVN24, Pani Lidia i Pani Elżbieta przez 49 lat były przekonane, że są jedynaczkami. Prawda o tym, że 

kobiety łączy wyjątkowa wieź, wyszła na jaw tuż po śmierci adopcyjnej matki jednej z nich.  

O posiadaniu siostry bliźniaczki Pani Lidia dowiedziała się od swojego kuzyna. - Dowiedziałam się przez kuzyna, że zna 

tajemnicę, która go męczyła już przez kilka lat - wyznaje w rozmowie z TVN 24. Wiadomość, choć szokująca, 

spowodowała, że kobieta rozpoczęła natychmiastowe poszukiwania zaginionej siostry. Początkowo zamieściła 

ogłoszenia w Internecie, m.in. w mediach społecznościowych.  

"W lipcu tego roku [2020 - red.] dowiedziałam się, że byłam adoptowana w wieku około dwóch miesięcy. Całe życie 

wychowywana w przekonaniu, że jestem jedynaczką. Po śmierci mamy adopcyjnej, okazało się, że mam siostrę 

bliźniaczkę, a także starszego brata. Od tego momentu rozpoczęłam poszukiwania rodzeństwa" - napisała Pani Lidia 

w jednym ze swoich ogłoszeń. Jak informuje stacja, kobiecie w poszukiwaniach pomagała również grupa, która 

zajmuje się odbudową utraconych, rodzinnych więzi.  

Bliźniaczki odnalazły się po latach. Dzielił je od siebie tylko jeden blok  

Jak się okazało, poszukiwana siostra bliźniaczka mieszkała bliżej, niż ktokolwiek przypuszczał. Kobiety, nie dość, że 

mieszkały na tym samym osiedlu, to w dodatku były oddzielone od siebie wyłącznie jednym blokiem. 

- Widzę ogłoszenie, jest Lidka na tym ogłoszeniu. Po kilku minutach poszłam do lustra, patrzę... No nie. Przecież to 

nie ja i ona do mnie też nie jest podobna - przypomina swoją pierwszą reakcję na ogłoszenie Pani Elżbieta. 

Poza mieszkaniem na tym samym osiedlu, kobiety uczęszczały również do jednej szkoły, a nawet miały wspólną 

koleżankę. Pani Elżbieta przyznała TVN24, że zdarzały jej się sytuacje z dzieciństwa, w których myślała, że ma 

sobowtóra. Mimo, że Pani Lidia i Pani Elżbieta nie wiedziały o swoim istnieniu przez 49 lat, to swoje 50-te urodziny, 

spędziły już razem - jako siostry. 

 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%C5%9Bwinouj%C5%9Bcie-odnalaz%C5%82a-siostr%C4%99-bli%C5%BAniaczk%C4%99-po-49-latach-dzieli%C5%82-je-tylko-jeden-blok/ar-AASnAZk?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%C5%9Bwinouj%C5%9Bcie-odnalaz%C5%82a-siostr%C4%99-bli%C5%BAniaczk%C4%99-po-49-latach-dzieli%C5%82-je-tylko-jeden-blok/ar-AASnAZk?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/swinoujscie-blizniaczki-przez-49-lat-nie-wiedzialy-o-swoim-istnieniu,1090312.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/zaginiecie
https://wiadomosci.gazeta.pl/internet
https://wiadomosci.gazeta.pl/bliznieta


Matka spotkała syna po ponad 30 latach. We łzach 

wpadli sobie w ramiona (msn.com) 

 
 

 

Mężczyzna, który obecnie mieszka w prowincji Guangdong, próbował odnaleźć swoich biologicznych rodziców. Jednak 

dotychczasowe próby, w tym przeszukiwanie baz DNA, nie pomogły. Dlatego zwrócił się z apelem do użytkowników 

serwisu społecznościowego Douyin (chińska wersja TikToka). 

Zobacz także; Po 24 latach odnalazł uprowadzonego syna. "Sypiał pod mostem, żebrał" 

 

Matka spotkała się z synem po 30 latach rozłąki. Pomogła mapa 

„Do Henan zostałem zabrany przez łysego sąsiada około 1989 roku, kiedy miałem cztery lata” – powiedział Li Jingwei 

na wideo, które stało się wiralowe w Chinach. Mężczyzna pokazał przy okazji własnoręcznie wykonaną mapę 

rodzinnych terenów, które pamięta z dzieciństwa. Umieścił w niej budynek szkoły, bambusowy las i mały staw.  

手繪家鄉地圖男子被拐30余年，元旦當天尋親

成功 - https://youtu.be/qs2tJR9w2mA 

Li Jingwei opublikował wideo 24 grudnia, a już kilka dni temu policja pomogła mu odnaleźć rodzinne okolice i jego 

matkę. Po potwierdzeniu pokrewieństwa przez testy DNA, syn spotkał się ze swoją matką po raz pierwszy od 30 lat w 

prowincji Junnan.  

Spotkaniu towarzyszyły miejscowe media. Na nagraniach wdać, jak mężczyzna ostrożnie zdejmuje maseczkę z twarzy 

matki, dotyka ją po twarzy i wybucha płaczem w ramionach kobiety. 

"Trzydzieści trzy lata czekania, niezliczone noce tęsknoty i wreszcie mapa narysowana ręcznie z pamięci" - napisał Li na 

swoim profilu na Douyin. "Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi połączyć się z rodziną” - dodał. 

BBC News przypomniała, że porwania dzieci nie należą do rzadkości w Chinach. W 2015 r. szacunki mówiły o 20 tys. 

porwań rocznie. W Państwie Środka posiadanie męskiego potomka jest nadal preferowane przez część społeczeństwa, 

co napędza handel dziećmi. W lipcu 2021 roku inny Chińczyk Guo Gangtang spotkał się ze swoim synem po 24 latach 

rozłąki się ze swoim synem 24 lata po tym, jak został uprowadzony w prowincji Szantung. 

 

Po ponad 30 latach mężczyzna spotkał swoją biologiczną 

matkę, od której został odłączony z powodu porwania w 

dzieciństwie. Ich spotkanie w chińskiej prowincji Junnan 

zarejestrowały media. Syn odnalazł matkę za pomocą 

własnoręcznie narysowanej mapy i opublikowanej w sieci.  

Li Jingwei w wieku czterech lat został porwany z domu w 

mieście Zhaotong (prowincja Junnan) na południu Chin. 

Chłopiec w 1989 r. został ofiarą handlarzy żywym towarem 

- został sprzedany innej rodzinie, która znajdowała się 1800 

km od jego miejscowości. 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/matka-spotka%C5%82a-syna-po-ponad-30-latach-we-%C5%82zach-wpadli-sobie-w-ramiona/ar-AASmtCd?ocid=uxbndlbing
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/matka-spotka%C5%82a-syna-po-ponad-30-latach-we-%C5%82zach-wpadli-sobie-w-ramiona/ar-AASmtCd?ocid=uxbndlbing
https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Guo-Gangtang-po-24-latach-odnalazl-uprowadzonego-syna.-Sypial-pod-mostem-zebral
https://youtu.be/qs2tJR9w2mA


Abp Desfarges: nie uprawiamy prozelityzmu, a muzułmanie proszą o chrzest - Vatican News

 
 

Papież: Posiadanie dzieci jest ryzykowne, ale większym 

ryzykiem jest ich nieposiadanie 

 
Antoine Mekary | ALETEIA 

Wiele małżeństw nie ma dzieci, tylko dlatego, że ich nie chcą. Ale oni mają dwa 

psy i dwa koty, które zajmują miejsce dzieci. A to zaprzeczenie ojcostwa i 

macierzyństwa nas pomniejsza, pozbawia nas człowieczeństwa.                                           
Papież: Posiadanie dzieci jest ryzykowne, ale... Nie bójcie się adopcji (aleteia.org)

 

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-01/abp-desfarges-nie-uprawiamy-prozelityzmu-a-muzulmanie-prosza-o.html
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-01/abp-desfarges-nie-uprawiamy-prozelityzmu-a-muzulmanie-prosza-o.html
https://pl.aleteia.org/2022/01/05/papiez-posiadanie-dzieci-jest-ryzykowne-ale-wiekszym-ryzykiem-jest-ich-nieposiadanie/
https://pl.aleteia.org/2022/01/05/papiez-posiadanie-dzieci-jest-ryzykowne-ale-wiekszym-ryzykiem-jest-ich-nieposiadanie/


 

Męski Różaniec 

Video - https://youtu.be/MUu1MeBTo8k

 
46-letniego Polaka zabiło dziecko? Szokujące informacje z Wysp 

46-letni Dariusz W. jest pierwszą ofiarą zabójstwa w Londynie. (Facebook)

 
 

Co kryją protokoły z sekcji zwłok w okupowanym 
Krakowie? https://youtu.be/LqFjJeBxG5s 
 

 
 

 

 

Londyńczycy są wstrząśnięci 

pierwszym popełnionym w tym 

mieście morderstwem. Jego ofiarą 

padł 46-letni Polak, którego 

zaatakowano dosłownie kilka kroków 

przed jego domem. Policja zatrzymała 

podejrzanego w tej sprawie. Ma 

dopiero 13 lat! https://www.o2.pl/informacje/46-letniego-

polaka-zabilo-dziecko-szokujace-informacje-z-wysp-

6723862348573664a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&ut

m_campaign=o2-push&utm_content=61d86820e2ed529dcd0bc690 

 

Poszli ewangelizować 

uczestników Męskiego 

Różańca. https://chnnews.pl/polska/item/4844-

ewangelizacja-na-spotkaniu-meskiego-rozanca-wideo.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RuylsE5WBk 

 

 

 

 

 

 

� Wesprzyj nas żeby obejrzeć najnowszy wywiad o Rzezi Wołyńskiej: 

https://youtu.be/BL6ciE05eI0  

 

 

https://youtu.be/MUu1MeBTo8k
https://youtu.be/MUu1MeBTo8k
https://youtu.be/LqFjJeBxG5s
https://www.o2.pl/informacje/46-letniego-polaka-zabilo-dziecko-szokujace-informacje-z-wysp-6723862348573664a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push&utm_content=61d86820e2ed529dcd0bc690
https://www.o2.pl/informacje/46-letniego-polaka-zabilo-dziecko-szokujace-informacje-z-wysp-6723862348573664a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push&utm_content=61d86820e2ed529dcd0bc690
https://www.o2.pl/informacje/46-letniego-polaka-zabilo-dziecko-szokujace-informacje-z-wysp-6723862348573664a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push&utm_content=61d86820e2ed529dcd0bc690
https://www.o2.pl/informacje/46-letniego-polaka-zabilo-dziecko-szokujace-informacje-z-wysp-6723862348573664a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push&utm_content=61d86820e2ed529dcd0bc690
https://chnnews.pl/polska/item/4844-ewangelizacja-na-spotkaniu-meskiego-rozanca-wideo.html
https://chnnews.pl/polska/item/4844-ewangelizacja-na-spotkaniu-meskiego-rozanca-wideo.html
https://www.youtube.com/watch?v=1RuylsE5WBk
https://www.youtube.com/watch?v=BL6ciE05eI0&t=0s


 
 

Ten chłopiec sprawił, że papież płakał. Dziś… zaczyna 
życie w zakonie! 

https://pl.aleteia.org/2022/01/07/nathan-chlopiec-ktory-sprawil-ze-papiez-plakal-przygotowuje-sie-do-zycia-zakonnego/ 

 

AFP                                         
Video - El niño que hizo llorar al Papa Francisco  - https://youtu.be/5lYFYNwNTVw

 

Boże Narodzenie na Syberii. Wzruszające wspomnienia: 

"Przyniosłam małą sosenkę, ubrałam guzikami i 
różnokolorowymi nićmi sprutej wełny..." https://www.fronda.pl/a/boze-narodznie-na-syberii-

wzruszajace-wspomnienia-przynioslam-mala-sosenke-ubralam-guzikami-i-roznokolorowymi-nicmi-sprutej-welny,171615.html 
 

                                                            
fot. wikipedia.org, domena publiczna/zbiory.mnk.pl  

 

https://pl.aleteia.org/2022/01/07/nathan-chlopiec-ktory-sprawil-ze-papiez-plakal-przygotowuje-sie-do-zycia-zakonnego/
https://youtu.be/5lYFYNwNTVw
https://youtu.be/5lYFYNwNTVw
https://www.fronda.pl/a/boze-narodznie-na-syberii-wzruszajace-wspomnienia-przynioslam-mala-sosenke-ubralam-guzikami-i-roznokolorowymi-nicmi-sprutej-welny,171615.html
https://www.fronda.pl/a/boze-narodznie-na-syberii-wzruszajace-wspomnienia-przynioslam-mala-sosenke-ubralam-guzikami-i-roznokolorowymi-nicmi-sprutej-welny,171615.html


Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje na Słowacji 

 
 

  
 

   
 

Bożonarodzeniowe zwyczaje i tradycje na Słowacji - 

Słowacystka (slowacystka.pl)

 

Pod choinką często 

można spotkać szopkę.  

Na Słowacji podobnie jak w 

Polsce wieczerza wigilijna 

zaczyna się od opłatka, 

jednak Słowacy nie dzielą 

się opłatkiem, składając 

sobie życzenia, a jedzą 

opłatki. Sposób konsumpcji 

opłatków może być różny, 

jedni jedzą na słodko z 

miodem, inni wytrawnie z 

czosnkiem, niektórzy także 

jedzą czyste opłatki. 

Opłatek je się, żeby 

zapewnić sobie zdrowie 

przez cały przyszły rok. 

 

 

https://www.slowacystka.pl/2018/12/bozonarodzeniowe-zwyczaje-i-tradycje-na.html#:~:text=Na%20S%C5%82owacji%20podobnie%20jak%20w%20Polsce%20wieczerza%20wigilijna,wytrawnie%20z%20czosnkiem%2C%20niekt%C3%B3rzy%20tak%C5%BCe%20jedz%C4%85%20czyste%20op%C5%82atki.
https://www.slowacystka.pl/2018/12/bozonarodzeniowe-zwyczaje-i-tradycje-na.html#:~:text=Na%20S%C5%82owacji%20podobnie%20jak%20w%20Polsce%20wieczerza%20wigilijna,wytrawnie%20z%20czosnkiem%2C%20niekt%C3%B3rzy%20tak%C5%BCe%20jedz%C4%85%20czyste%20op%C5%82atki.
https://www.slowacystka.pl/2018/12/bozonarodzeniowe-zwyczaje-i-tradycje-na.html#:~:text=Na%20S%C5%82owacji%20podobnie%20jak%20w%20Polsce%20wieczerza%20wigilijna,wytrawnie%20z%20czosnkiem%2C%20niekt%C3%B3rzy%20tak%C5%BCe%20jedz%C4%85%20czyste%20op%C5%82atki.


 

USA. Na bożonarodzeniowej imprezie zaprezentuje 
się … Świątynia Szatana.  

 Fot.  Wikipedia CC 4.0 

Satanistyczną instalację przygotuje Chris P. Andres. Organizacja wskazuje, że w ten 
sposób chce uczcić uroczystość Sol Invictus, która pokrywa się z datą Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Na wydarzenie zaproszono biskupa diecezji Springfield Thomasa Paprockiego. 
Zapewnił on jednak, że nie zamierza pojawiać się w pobliżu bluźnierczej wystawy. 

- „Szydzenie z milionów chrześcijan w stanie Illinois (…) przez przedstawianie 
Dzieciątka Jezus (…) razem z „satanistycznym bożkiem”, jest kwintesencją zła, 
powoduje podział, ale tego należy się spodziewać ze strony organizacji, która istnieje 
by „trollować” wierzących” 

- wskazuje rzecznik diecezji. https://www.fronda.pl/a/usa-na-bozonarodzeniowej-imprezie-zaprezentuje-sie-swiatynia-szatana,171348.html  

 

 
Facebook cenzuruje antyprzemocową kampanię mającą chronić 

chrześcijańskie kobiety.                                                                                 

https://www.fronda.pl/a/facebook-cenzuruje-antyprzemocowa-kampanie-majaca-chronic-chrzescijanskie-kobiety,171743.html 

 

 

,,Chrystianofobia’’. Ks. prof. Cisło o cenzurze wobec PKWP. 
https://www.fronda.pl/a/chrystianofobia-ks-prof-cislo-o-cenzurze-wobec-pkwp,171835.html

 

https://www.fronda.pl/a/usa-na-bozonarodzeniowej-imprezie-zaprezentuje-sie-swiatynia-szatana,171348.html
https://www.fronda.pl/a/facebook-cenzuruje-antyprzemocowa-kampanie-majaca-chronic-chrzescijanskie-kobiety,171743.html
https://www.fronda.pl/a/chrystianofobia-ks-prof-cislo-o-cenzurze-wobec-pkwp,171835.html
https://www.fronda.pl/a/chrystianofobia-ks-prof-cislo-o-cenzurze-wobec-pkwp,171835.html


Takie rodziny to rzadkość. Historię tych bliźniaków 
śledzi cały świat!  

 
Brittany i Briana to bliźniaczki jednojajowe, które poślubiły braci – również bliźniaków 

jednojajowych. Brittany i Briana to bliźniaczki, które przez całe życie miały ze sobą wyjątkowo 
silną więź. Dziewczynki każdy wolny czas spędzały razem i nawet gdy podrosły miały te same 

zainteresowania i każdego dnia ubierały się w ten sam sposób – dla postronnego obserwatora 
wyglądały identycznie. 

Już jako dorosłe kobiety postanowiły znaleźć podobnych sobie i zapisały się do 
stowarzyszenia dla bliźniąt jednojajowych. Kiedy wkrótce potem stowarzyszenie ogłosiło zjazd 

wszystkich bliźniąt w Ohio, siostry nie wahały się ani minuty dłużej. Nie sądziły, że to właśnie 
tam – na jednym ze spotkań przyjdzie im się zakochać… w dwójce bliźniaków – Joshu i 
Jeremym – oczywiście ze wzajemnością. 

Bracia oświadczyli się swoim wybrankom w tym samym czasie i cała czwórka wzięła ślub w 
Ohio – w miejscu, w którym doszło do ich pamiętnego pierwszego spotkania. 

Pary zamieszkały wspólnie pod jednym dachem i jakiś czas temu ogłosiły, że spodziewają się 
dzieci. Siostry nie urodziły w tym samym czasie, ale w odstępie kilku dni. 

 Takie rodziny to rzadkość. Historię tych bliźniaków śledzi cały świat! (dobrewiadomosci.net.pl) 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://dobrewiadomosci.net.pl/56584-historie-blizniakow-sledzi-caly-swiat/


 

 

Anna Stephan 

Siedlanów 60 

astephan.poradnia@gmail.com 

500 145 937 

  
  http://poradniaswietejrodziny.pl/?page_id=19 

 
 

 

Poradnia im. Św. Rodziny w 
Siedlanowie jest dla Ciebie 

otwarta! 

 

mailto:astephan.poradnia@gmail.com
http://poradniaswietejrodziny.pl/?page_id=19


Dla mnie niesamowite było to, że to takie naturalne i polega na wsłuchiwaniu się we własny organizm. 

Tu nie ma żadnego wróżenia z fusów – tak aktorka Małgorzata Kożuchowska wypowiada się o 

naprotechnologii. To bardzo indywidualna i bardzo skuteczna metoda leczenia niepłodności. Dlaczego 
wciąż jest niedoceniana? https://vod.tvp.pl/video/my-wy-oni,15062014,15356228 

 

 
 
Mówi się, że naprotechnologia to katolicka odpowiedź na "in vitro". O tym, czym jest ta nowatorska 

metoda wspomagania płodności małżeńskiej, Marek Jaromski rozmawia w klinice w Białymstoku z 

doktorem Tadeuszem Wasilewskim, który porzucił praktykowanie "in vitro" i leczy z lepszym skutkiem 

bezpłodne pary naprotechnologią. W felietonach, zaś świadectwa małżeństw z Białegostoku, Bielska-

Białej, Poznania i Tarnowa, które już doświadczyły błogosławieństwa naprotechnologii, choć z różnym 
skutkiem. https://vod.tvp.pl/video/my-wy-oni,co-to-jest-naprotechnologia,1045583  

 

 

Naprotechnologia 

ratunkiem dla par, 

które nie mogą 

doczekać się 

dziecka 

https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/naprologia-

ratunkiem-dla-par-ktore-nie-moga-doczekac-sie-dziecka 

Poradnia działa od 2017 r. Od tego czasu na 

świat przyszło ponad 50 dzieci, do których 

poczęcia - można tak powiedzieć - przyłożyła 

rękę pani Anna. 

https://vod.tvp.pl/video/my-wy-oni,15062014,15356228
https://vod.tvp.pl/video/my-wy-oni,co-to-jest-naprotechnologia,1045583
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/naprologia-ratunkiem-dla-par-ktore-nie-moga-doczekac-sie-dziecka
https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/naprologia-ratunkiem-dla-par-ktore-nie-moga-doczekac-sie-dziecka


Naprotechnologia a in vitro - https://www.youtube.com/watch?v=wdu4CVCfAAQ 

 
 

 
 
 

Naprotechnologia – słowo to dla niektórych oznacza ostatnią nadzieję. Nadzieję na zostanie 

rodzicem. O naturalnych metodach wsparcia płodności słyszał niemal każdy z nas. Jednak dokładnie na 

czym ta metoda polega to już nie wszyscy potrafią odpowiedzieć. Na podstawie kilku historii „starania 

się” o dziecko, długiej drogi do rodzicielstwa postaramy się opowiedzieć o tej metodzie. Skąd się biorą 

dzieci. Naprotechnologia - https://vod.tvp.pl/website/skad-sie-biora-dzieci-naprotechnologia,30943897 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wdu4CVCfAAQ
https://vod.tvp.pl/website/skad-sie-biora-dzieci-naprotechnologia,30943897


Bezsenność, koszmary, paraliż senny, narkolepsja, katapleksja. 
Dotykają chorych na COVID-19 i ozdrowieńców 

 

     

 

 1.Bezsenność a COVID-19 

 2.Paraliż senny a brak snu 

 3.Narkolepsja i katapleksja a COVID 

1. Czym jest narkolepsja? 

2. Narkolepsja – rodzaje 

3. Narkolepsja - przyczyny 

4. Objawy narkolepsji 

5. Jak diagnozować narkolepsję? 

6. Narkolepsja – leczenie 

7. Jak można poprawić jakość życia osób z narkolepsją? 

8. Narkolepsja a IQ 

9. Powikłania narkolepsji 

10. Narkolepsja i mózg 

11. Narkolepsja w czasie ciąży oraz laktacji 

12. Narkolepsja u dzieci 

13. Narkolepsja a podróżowanie 

14. Narkolepsja – epidemiologia 

15. Mity dotyczące narkolepsji 

1. Katapleksja – przyczyny 

2. Katapleksja – objawy 

3. Katapleksja – leczenie 

 1.Co to jest katapleksja? 

 2.Przyczyny katapleksji 

 2.1. Katapleksja a narkolepsja 

 3.Objawy katapleksji 

 4.Leczenie katapleksji 
 

https://portal.abczdrowie.pl/bezsennosc-koszmary-paraliz-senny-narkolepsja-dotykaja-chorych-na-covid-19-i-ozdrowiencow#bezsennosc-a-covid-19
https://portal.abczdrowie.pl/bezsennosc-koszmary-paraliz-senny-narkolepsja-dotykaja-chorych-na-covid-19-i-ozdrowiencow#paraliz-senny-a-brak-snu
https://portal.abczdrowie.pl/bezsennosc-koszmary-paraliz-senny-narkolepsja-dotykaja-chorych-na-covid-19-i-ozdrowiencow#narkolepsja-i-katapleksja-a-covid
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#czym-jest-narkolepsja
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-rodzaje
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-przyczyny
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#objawy-narkolepsji
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#jak-diagnozowac-narkolepsje
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-leczenie
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#jak-mozna-poprawic-jakosc-zycia-osob-z-narkolepsja
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-a-iq
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#powiklania-narkolepsji
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-i-mozg
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-w-czasie-ciazy-oraz-laktacji
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-u-dzieci
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-a-podrozowanie
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#narkolepsja-epidemiologia
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/inne-choroby,narkolepsja,artykul,1586968.html#mity-dotyczace-narkolepsji
https://www.hellozdrowie.pl/katapleksja-przyczyny-objawy-leczenie/#katapleksja-przyczyny
https://www.hellozdrowie.pl/katapleksja-przyczyny-objawy-leczenie/#katapleksja-objawy
https://www.hellozdrowie.pl/katapleksja-przyczyny-objawy-leczenie/#katapleksja-leczenie
https://portal.abczdrowie.pl/katapleksja#co-to-jest-katapleksja
https://portal.abczdrowie.pl/katapleksja#przyczyny-katapleksji
https://portal.abczdrowie.pl/katapleksja#katapleksja-a-narkolepsja
https://portal.abczdrowie.pl/katapleksja#objawy-katapleksji
https://portal.abczdrowie.pl/katapleksja#leczenie-katapleksji


 

Świadectwo i przesłanie o. Stanisława Jarosza, kustosza Sanktuarium M.B. Zwycięskiej w 

Brdowie. (...) Ja wiem, że już mógłbym parę razy nie żyć, a żyję, bo to nie ode mnie zależy. I 

dlatego też mam świadectwa ludzi, którzy przychodzili i mówili: - proboszcz, wiara czyni cuda, 

moje dziecko chorowało, namaściłam je olejem z Brdowa, modliliśmy się, Mszę zamówiliśmy - 

dziecko wróciło do zdrowia. Ja też uważam, że moje wyjście z choroby covidowej jest łaską. Ja 

uważam, że tragedią było, że ludzie adorowali telewizory, a nie Najświętszy Sakrament; że nie 

słuchali Pisma Świętego, ale tego straszenia, kiedy się liczyły infekcje, a nie ilość chorujących... Z 

mojej parafii żadnego pogrzebu covidowego nie było (...) -  https://youtu.be/wasTTa0Zla4 

Co to znaczy żyć Ewangelią? - https://youtu.be/6IXS5vTZZGs 
 

Konferencja Św. Józef - obrońca życia - https://youtu.be/qtpMmfTxfm8 

KOCHA BÓG BIEDAKA - https://youtu.be/SLQmp2D-gR0 

Nawrócić nawróconych - https://youtu.be/GtW7RDXyemM 
 
Zrób podarek Maryi - Adoptuj Poczęte Dziecko - https://youtu.be/a8ORBKxYtD8 
 
Te słowa powinny każdego postawić do pionu - https://youtu.be/61iyRjsHwtE 
 
7 Ogólnopolski Kongres Małżeństw - https://youtu.be/rLfepVMKP5w 
 
Uwierzyliśmy kłamstwu. Czas modlić się o swoje nawrócenie... - https://youtu.be/78FabCvo4wM 
 
Bóg jest Tata! - https://youtu.be/__6hqykMmDE 
 
KOŚCIÓŁ ŚW. ERYKA W HAMBURGU - https://youtu.be/EzjL3tATzl8  

 
 

https://youtu.be/wasTTa0Zla4
https://youtu.be/6IXS5vTZZGs
https://youtu.be/qtpMmfTxfm8
https://youtu.be/SLQmp2D-gR0
https://youtu.be/GtW7RDXyemM
https://youtu.be/a8ORBKxYtD8
https://youtu.be/61iyRjsHwtE
https://youtu.be/rLfepVMKP5w
https://youtu.be/78FabCvo4wM
https://youtu.be/__6hqykMmDE
https://youtu.be/EzjL3tATzl8


WOLNE MEDIA - https://banbye.pl/ 

 

Jeżeli jesteś osobą anty (-LGBT, -szczepionkową, -ekologiczną, 

a w sumie -cokolwiek), to jest spora szansa, że odnajdziesz się 

w serwisie BanBye.pl. To polska odpowiedź na YouTube’a, w 

której nie ma cenzury ani banów. Możesz mówić największe i 

najbardziej szkodliwe rzeczy, a serwis pozwoli ci działać. 

 

Boże Narodzenie w dobie ZARAZY: Czas APOKALIPSY - https://banbye.pl/watch/v_6_C_sDiNojTt  
 

 

NADZIEJA w czasach ZAGŁADY! Jak wyglądały Święta podczas okupacji? T. Płużański wRealu24! - 
https://banbye.pl/watch/v_OgatffsI4uQM  
 

 

Próba uratowania szkoły z niepełnosprawnymi dziećmi przed zamknięciem -  https://banbye.pl/watch/v_-
zqsAZK4qGgR 
 
 

�PILNE!� https://banbye.pl/ już działa. Tysiące Polaków stworzyło 

potężne narzędzie do walki z CENZURĄ.                                                          

Niezależną Platformę Video! BEZ CENZURY. https://www.youtube.com/watch?v=yJQSwOgXNbE 

To nagranie usunięte na You Tube. Tutaj można posłuchać!!!!!!                   

Prezydent Siemianowic Śl. Rafał Piech - https://banbye.pl/watch/v_5_pz8DktFgtN 

 

https://banbye.pl/
https://banbye.pl/watch/v_6_C_sDiNojTt
https://banbye.pl/watch/v_OgatffsI4uQM
https://banbye.pl/watch/v_-zqsAZK4qGgR
https://banbye.pl/watch/v_-zqsAZK4qGgR
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnVKeUE1NkR6VE4zT2RXNXFQOFJxUzhDeWh1Z3xBQ3Jtc0tsMFRMWmpNVjVlUGJ5MzhnOXk0V3lUZHJGUlZ0RkZSZU5aeHZ3V2MxeFNqc1ZKRlh3LUZtYy1PVTNMdlJ1NlZmS2J5YTlObDVDMmRtZGxBY0N2ZXJaWnFaZS13TklSOXFsWWhFRFBDLUJmZy1vUXdhNA&q=https%3A%2F%2Fbanbye.pl%2F
https://www.youtube.com/watch?v=yJQSwOgXNbE
https://banbye.pl/watch/v_5_pz8DktFgtN


 
 

   

  

Bogusława Cesarz ze Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” skupiającego 

nauczycieli i pracowników oświaty, którzy nie poddali się szczepieniom, oceniła, że 

omawiany projekt bazuje na wątpliwych medycznie i prawnie filarach. „Mówi m.in. o 

tym, że warunkiem do wykonywania zawodu (…) jest to, czy będziemy zaszczepieni, 

czy będziemy mieć test PCR (…). Tymczasem chorują przede wszystkim nauczyciele 

zaszczepieni, ale oni, chociaż chorują na COVID-19 jako zaszczepieni, są zwolnieni z 

kwarantanny” – mówiła. 

 

 

O „aspekcie prolife” dotyczącym szczepionek mówiła Kaja Godek z Fundacji Życie i 

Rodzina. Jej zdaniem „wszystkie szczepionki na COVID-19, na którymś etapie 

produkcji lub testów, korzystały ze zbrodni aborcji”. 

 

„Ten temat próbuje się zdezawuować, mówiąc, że preparaty nie 
zawierają komórek z abortowanych dzieci. Owszem, nie zawierają 
samych komórek, ale zawierają substancje, które nie zostałyby 

opracowane lub wyprodukowane bez użycia linii płodowych (…). 
Do wypuszczenia na rynek każdej ze szczepionek na COVID-19 
użyto materiału biologicznego wyprowadzonego wprost od 
zamordowanego człowieka” – powiedziała Kaja Godek. 

 

 https://youtu.be/KqTjzyonXd0 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-sejmie-odbylo-sie-

wysluchanie-publiczne-projektu-ustawy-o-weryfikacji-covidowej/   

Debata była bardzo merytoryczna, a argumenty 

wręcz miażdżące. Nie było ani jednej 

organizacji, podmiotu, grupy społecznej czy 

osoby, która poparłaby projekt ustawy 

segregacyjnej. Brawa dla stowarzyszenia 

"Bronimy Munduru" za odwagę.  

https://twitter.com/hashtag/StopSegregacjiSanitarnej?src=hashtag_click        

https://www.radiomaryja.pl/informacje/stowarzyszenia-nauczyciele-dla-wolnosci-ustawa-bazuje-na-watpliwych-medycznie-i-prawnie-filarach/
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/248702,projekt-ustawy-weryfikacji-covidowej.html#.YdXyO1P_yMo.twitter
https://youtu.be/KqTjzyonXd0
https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-sejmie-odbylo-sie-wysluchanie-publiczne-projektu-ustawy-o-weryfikacji-covidowej/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/w-sejmie-odbylo-sie-wysluchanie-publiczne-projektu-ustawy-o-weryfikacji-covidowej/
https://twitter.com/hashtag/StopSegregacjiSanitarnej?src=hashtag_click


 
 

Holandia - https://twitter.com/i/status/1477795891058814979 

Włochy: "Po tym, jak autopsja wykazała śmierć spowodowaną szczepieniem, spadkobiercy zmarłego 

zażądali odszkodowania od rządu na podstawie ustawy 210/92. Rząd odrzucił pozew, uzasadniając, że szczepionka 

nie była obowiązkowa”. 

 

 
https://twitter.com/piotr_dziuba/status/1477914151397826563  

 

Śmierć spowodowana  szczepieniem, 

spadkobiercy zmarłego zażądali 

odszkodowania od rządu na podstawie 

ustawy 210/92. Rząd odrzucił pozew, 

uzasadniając, że szczepionka nie była 

obowiązkowa”. 

https://twitter.com/i/status/1477795891058814979
https://twitter.com/piotr_dziuba/status/1477914151397826563


 

Wysłuchanie publiczne ws. „ustawy Hoca”. 

 

Chodzi w niej – „o umożliwienie kontroli pracowników przez pracodawców pod kątem szczepień”. 

Przeciwko ustawie Hoca wypowiedziała się między innymi Bogusława Cesarz ze Stowarzyszenia 

Nauczyciele dla Wolności; jak mówiła, reprezentuje okolo 70 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty, 

którzy nie przyjęli wakcyny przeciwko Covid-19. Jak wskazywała, ustawa Hoca bazuje na „wątpliwych 

medycznie i prawnie filarach”. Cesarz wskazała też, że już dziś dochodzi do dyskryminacji: na 

kwarantannę wysyłani są wyłącznie nauczyciele niezaszczepieni, którzy otrzymują 20 proc. mniej pensji 

zasadniczej. Tymczasem nauczyciele zaszczepieni, nawet jeżeli zachorują na Covid-19, mogą dalej 

swobodnie pracować. 

Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina zwracała z kolei uwagę na związek dostępnych szczepionek 
przeciwko Covid-19 ze zbrodnią aborcji. – Ten temat próbuje się zdezawuować, mówiąc, że preparaty 
nie zawierają komórek z abortowanych dzieci. Owszem, nie zawierają samych komórek, ale zawierają 
substancje, które nie zostałyby opracowane lub wyprodukowane bez użycia linii płodowych. Do 
wypuszczenia na rynek każdej ze szczepionek na COVID użyto materiału biologicznego 
wyprowadzonego wprost od zamordowanego człowieka – wskazała. Jak dodała Kaja Godek, ustawa 
Hoca jest de facto przejawem szantażu: pracownicy będą przecież zmuszani przez pracodawców do 
przyjęcia szczepionki, bo w przeciwnym razie będą nieustannie testowani testem PCR. Prawa do 

swobody wypowiedzi krytyków ustawy Hoca bronił też obecny na sali poseł Grzegorz Braun.                     
https://pch24.pl/wysluchanie-publiczne-ws-ustawy-hoca-ogromna-krytyka-i-glos-w-obronie-wolnosci/  

 

To już było, znamy to doskonale. Tyle, że nie ma to nic 

wspólnego z rządami prawa i jakimikolwiek ideałami prawicy! 

To jest przejaw i realizacja lewackiego modelu państwa 

totalitarnego nie ważne czy w wydaniu III Rzeszy czy Rosji 

Sowieckiej. https://pch24.pl/niedzielski-kontra-braun-czyli-minister-z-

totalitarnego-koszmaru/ 

 

 

https://pch24.pl/wysluchanie-publiczne-ws-ustawy-hoca-ogromna-krytyka-i-glos-w-obronie-wolnosci/
https://pch24.pl/niedzielski-kontra-braun-czyli-minister-z-totalitarnego-koszmaru/
https://pch24.pl/niedzielski-kontra-braun-czyli-minister-z-totalitarnego-koszmaru/


 

Animalistyczne szaleństwo w 

Hiszpanii. Zwierzęta pełnoprawnymi 

członkami rodzin. https://pch24.pl/animalistyczne-

szalenstwo-w-hiszpanii-zwierzeta-pelnoprawnymi-czlonkami-rodzin/ 

 

 
© Dziennik Gazeta Prawna - Rosnąca liczba przypadków zakażenia oraz ograniczenie mobilności to były dwa główne czynniki wpływające na pojawienie się zaburzeń depresyjnych 

1 na 6 osób odczuła psychiczne skutki pandemii. Średnio 

o 1/4 zwiększyły się zaburzenia depresyjne – badania 

OECD pokazują skalę pogorszenia samopoczucia w 

krajach UE. Podobna sytuacja jest w Polsce.                                     
Zespół stresu popandemicznego. Badania OECD pokazują skalę zaburzeń depresyjnych (msn.com)

 

                             (fot. mat. filmowe) 

https://pch24.pl/animalistyczne-szalenstwo-w-hiszpanii-zwierzeta-pelnoprawnymi-czlonkami-rodzin/
https://pch24.pl/animalistyczne-szalenstwo-w-hiszpanii-zwierzeta-pelnoprawnymi-czlonkami-rodzin/
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/zesp%C3%B3%C5%82-stresu-popandemicznego-badania-oecd-pokazuj%C4%85-skal%C4%99-zaburze%C5%84-depresyjnych/ar-AASpoFK?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/zesp%C3%B3%C5%82-stresu-popandemicznego-badania-oecd-pokazuj%C4%85-skal%C4%99-zaburze%C5%84-depresyjnych/ar-AASpoFK?ocid=msedgdhp&pc=U531


Gronkowiec złocisty – co robić w przypadku 
zakażenia lekoopornym szczepem MRSA. Protokół 
Buhnera. - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 
 

 
 

 

 

 
 

 

PRODUKTY ZIOŁOWE 
Sida Acuta 
Cryptolepis Sanguinolenta 
Alchornea Cordifolia 
Echinacea Angustifolia 
Rhodiola Rosea 
Red Root 

Astragalus Membranceus 
Berberis Vulgaris 
Houttuynia 
Isatis Tinctoria 
Cordyceps sinensis 
Pueraria lobata 
Lomatium 
Glycyrrhizae Glabra 

Salvia Miltiorrhiza 
Hericium Erinaceus 
Scutellaria Baicalensis 
Imbir 

 

Przeciwwirusowe - 

Ziołowe Antybiotyki 

(zioloweantybiotyki.pl) 

https://dobrewiadomosci.net.pl/37877-gronkowiec-zlocisty-co-robic-w-przypadku-zakazenia-lekoopornym-szczepem-mrsa-protokol-buhnera/
https://dobrewiadomosci.net.pl/37877-gronkowiec-zlocisty-co-robic-w-przypadku-zakazenia-lekoopornym-szczepem-mrsa-protokol-buhnera/
https://dobrewiadomosci.net.pl/37877-gronkowiec-zlocisty-co-robic-w-przypadku-zakazenia-lekoopornym-szczepem-mrsa-protokol-buhnera/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/nalewka-z-sida-acuta-100ml-wg-przepisu-stephena-harroda-buhnera/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/nalewka-z-cryptolepis-sanguinolenta-100ml-wg-przepisu-stephena-harroda-buhnera/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/nalewka-z-alchornea-cordifolia-100ml-wg-przepisu-stephena-harroda-buhnera/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/echinacea-angustifolia/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/rhodiola-rosea-nalewka-100ml-wg-przepisu-stephena-harroda-buhnera/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/red-root/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/astragalus-membranceus-traganek-bloniasty/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/berberys-berberis-vulgaris-barberry/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/houttuynia-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/isatis-tinctoria-urzet-barwierski/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/kordyceps-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/kudzu-pueraria-lobata/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/lomatium-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/lukrecja-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/salvia-miltiorrhiza-szalwia-czerwona/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/soplowka-jezowata-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/tarczyca-bajkalska-nalewka/
https://zioloweantybiotyki.pl/produkt/imbir/
https://zioloweantybiotyki.pl/kategoria-produktu/przeciwwirusowe/
https://zioloweantybiotyki.pl/kategoria-produktu/przeciwwirusowe/
https://zioloweantybiotyki.pl/kategoria-produktu/przeciwwirusowe/


 
 
 
(Fragment spotkania z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem wokół książki "Ogień w Kościele", 
całość na PCh24TV - Polonia Christiana: https://youtu.be/HOKlAjmXQcE) (...) Prędzej czy później 
pandemię zwalczymy, znajdziemy jakiś sposób na poradzenie sobie z tym wirusem, natomiast 
jeśli chodzi o konsekwencje - siedzimy na beczce prochu, to że ludzie zostali też przy okazji 
odcięci od pomocy liturgicznej i sakramentalnej w sytuacji zagrożenia. Większość krajów Europy, 
jeśli nie świata zachodniego w większości krajów zamknięto ludziom kościoły przed nosem... 
Natomiast popełniliśmy straszny błąd, z jednej strony przyzwyczajając przez persfazję ludzi do 
tego, żeby zostali w domach, jeśli się chcą modlić, czy uczestniczyć we Mszy Św., niech to robią 
w kapciach, bez wychodzenia, bez uczestniczenia, zrywając więzi wspólnoty kościelnej; a z 
drugiej strony odepchneliśmy dzieci i młodzież, mówiąc: - zostańcie w domu, nie ryzykujcie, 
będziecie roznosić wirusy (...) - https://youtu.be/FuP9dSvziV4 
  
Przede wszystkim naszym dzisiaj jest próba, której zostaliśmy poddani już od półtora roku ponad, 
czyli próba pandemii... (Fragment spotkania z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem, audycja 
Rozmowy niedokończone: Kryzys duchowy a znaki nadziei na antenie Radia Maryja i TV TRWAM, 
w dniu 18.12.2021r.) Całość audycji: https://youtu.be/MZ8wpSdnU4M 
 
Homilia 180 - https://youtu.be/S26bJcRdYQ4 
 
Homilia 181 - https://youtu.be/TQ9D335oZgw 
 
Homilia 188 - https://youtu.be/hAL5eAaPWqg 
 
To są ZNAKI CZASÓW. Przebudźmy się! - https://youtu.be/hnAgvbPDNOc 
 
Na czym polegał CUD japoński? Czy abp Sheeen miał proroczą intuicję, że Kościół będzie 
walczyło o życie sakramentalne? Jak walczyć o naszą katolicką tożsamość w dzisiejszym 
świecie? O tym ks. Robert Skrzypczak! - https://youtu.be/6QhSQcXx-xg 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HOKlAjmXQcE&t=0s
https://youtu.be/FuP9dSvziV4
https://www.youtube.com/watch?v=MZ8wpSdnU4M&t=0s
https://youtu.be/S26bJcRdYQ4
https://youtu.be/TQ9D335oZgw
https://youtu.be/hAL5eAaPWqg
https://youtu.be/hnAgvbPDNOc
https://youtu.be/6QhSQcXx-xg


 
 
Świadectwo które mną wstrząsnęło - https://youtu.be/iyvme47ksZ0 
 
OŚWIECENIE SUMIEŃ Zacznijmy pokutować - https://youtu.be/vfjqnzDe_k8 
 
Wstrząsające kazanie o wierze i niewierze w moc Eucharystii!!! - https://youtu.be/eV4aaUOIyyA 
 
Wiara i zaufanie Bogu poza granicę śmierci! - https://youtu.be/zW9JiJly1iQ 
 
NIE bój się! - https://youtu.be/oLySUEAHKG0 
 
NIE martw się! - https://youtu.be/T_2e2OEgchk 
 
PODNIEŚ się z UPADKU! - https://youtu.be/JOWYKg__rg8 
 
Już niedługo TEN ŚWIAT RUNIE - https://youtu.be/lCuaTtYweGA 
 

 
 
Żegnaj "katolicka" Polsko! | Abp Jan Paweł Lenga - https://youtu.be/AWxYN9iOu3U 
 
Ten występ wzrusza do łez! [Aplauz, Aplauz!] - https://youtu.be/JacM8y-rwhw 
 
Kolędy Wielu Pokoleń (PROMYCZKI DOBRA) [HQ] - https://youtu.be/VfMxqLvE4M0 
 
Kolęda w wykonaniu maluchów z ZOL Jaszkotle - https://youtu.be/CGeFhwZfw_Y 
 
To wykonanie tradycyjnej kolędy przyprawia o dreszcze. „Cicha noc” to jedna z najpiękniejszych 
kolęd, jakie śpiewamy w Boże Narodzenie. Chociaż powstały tysiące aranżacji tego utworu, 
wykonanie a cappella, które za chwilę usłyszycie, porusza do głębi. 
 
Posłuchajcie „Cichej nocy” w wykonaniu Studia Accantus - https://youtu.be/iKd5QuJtrk4

 

Ks. Dominik Chmielewski 
 

https://youtu.be/iyvme47ksZ0
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