
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid Mysior TV 
 

PROCES ZA PRAWDĘ?? - 

Rozmowa z Ks.Prof. Oko o 

Zbliżającym Się Procesie w 

Niemczech 

https://youtu.be/rafIpVEqpXs 

 

 

● Instytut Ordo Iuris podjął się obrony 

skazanego ks. prof. Dariusza Oko oraz 

uruchomił petycję „BronmyKsiedzaOko.pl”.  
https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/ordo-iuris-broni-ks-prof-dariusza-oko-skazanego-w-niemczech-za-publikacje 

https://bronmyksiedzaoko.pl/ 

 

https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg
https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg
https://youtu.be/rafIpVEqpXs
https://bronmyksiedzaoko.pl/
https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/ordo-iuris-broni-ks-prof-dariusza-oko-skazanego-w-niemczech-za-publikacje
https://bronmyksiedzaoko.pl/


 

 
 

INSTYTUT DUSZPASTERSTWA EMIGRACYJNEGO:  

 Aktualności 

 Intencje 

 KONTAKT 

 Galerie fotografii 

 Fotogalerie 

 Video 

 Konferencje Migracyjne IDE 

Kościół o emigracji: 

 Dokumenty Kościoła 

 Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ) 

 Światowy Dzień Migranta 

 Rozmowy o migracji - wywiady 

 Artykuły i referaty o migracjach 

 Publikacje książkowe 

 Studia Towarzystwa Chrystusowego 

 JASNOGÓRSKA NOC CZUWANIA 

Pomoce duszpasterskie: 

 Czytania 

 Msze Święte ON-LINE 

 Św. JPII o Polonii 

 PAPIEŻ FRANCISZEK DO POLAKÓW 

 Modlitwy ludzi w drodze 

 Katecheza Polonijna 

 Katalog kościołów 

 Msze św w językach obcych 

 Mateusz.pl czytania 

 Biuletyn 

Serwisy o emigracjach Polonii: 

 Stow. Wspólnota Polska 

 Ośrodek Badań nad Migracjami 

 Zakład Badań nad Migracją 

 Ośrodek Badań nad Polonią 

 POLSKIE MISJE KATOLICKIE 

Duszpasterstwo "ludzi w drodze": 

 Duszpasterstwo ludzi morza 

 Duszpasterstwo turystyczne 

 Duszpasterstwo lotnisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           O G L Ą D A J 

                                                            Telewizja z całego świata:  https://wwitv.com/portal.htm                                                 

Afganistan 4Albania 6Andora 1Angola 1Argentyna 19Armenia 5Australia 8Austria 3Azerbejdżan 

2Bahrajn 3Bangladesz 5Barbados 1Białoruś 2Belgia 3Boliwia 3Bośnia i Herc. 2Brazylia 13Brunei 

1Bułgaria 2Burkina Faso 1Kamerun 1Kanada 9Chile 2Chiny 5Kolumbia 4Kongo 1Kostaryka 1Wybrzeże 

Kości Słoniowej 1Chorwacja 4Curaçao 3Cypr 3Czechy 3Dania 4Dom. Rep. 7Egipt 7Salwador 5Erytrea 

1Finlandia 3Francja 18Gruzja 4Niemcy 28Ghana 2Grecja 16Gwatemala 1Haiti 1Honduras 2Hongkong 

2Węgry 15Islandia 3Indie 57Indonezja 9Iran 23Irak 8Irlandia 1Izrael 4Włochy 21Japonia 16Jordania 

4Kazachstan 3Kenia 4Korea Północna 1Korea Południowa 12Kosowo 2Kurdystan-Irak 9Kuwejt 5Liban 

7Libia 2Luksemburg 1Macedonia, N. 1Malezja 5Malta 4Meksyk 14Mołdawia 2Maroko 2Mozambik 

2Birma 2Nepal 3Holandia 29Nigeria 6Norwegia 4Oman 1Pakistan 17Palestyna 1Panama 2Paragwaj 

2Peru 5Filipiny 3Polska 8Portugalia 3Portoryko 2Katar 3Rumunia 5Rosja 21Rwanda 1San Marino 

1Arabia Saudyjska 4Senegal 1Serbia 1Seszele 1Sierra Leone 2Singapur 1Słowacja 5Słowenia 4Somalia 

3Republika Południowej Afryki 1Hiszpania 20Sri Lanka 7Surinam 1Szwecja 3Szwajcaria 5Syria 6Tajwan 

11Tajlandia 13Trynidad i Tob. 2Tunezja 3Turcja 40Uganda 3Ukraina 15Nie. Arabska Em. 6Nie. Królestwo 

15Stany Zjednoczone 88Watykan 2Wenezuela 6Wietnam 6Jemen 2 

 

 

CZYTAJ:  http://emigracja.chrystusowcy.pl/home .   http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2021-10-04.pdf .  archiwum.php .  
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https://wwitv.com/television/179.htm
https://wwitv.com/television/179.htm
https://wwitv.com/television/179.htm
https://wwitv.com/television/182.htm
https://wwitv.com/television/182.htm
https://wwitv.com/television/183.htm
https://wwitv.com/television/183.htm
https://wwitv.com/television/185.htm
https://wwitv.com/television/185.htm
https://wwitv.com/television/187.htm
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https://wwitv.com/television/190.htm
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                                                             Telewizja religijna z całego świata:                                                            

.                                                             https://wwitv.com/religious_tv/index.html .  https://tv-trwam.pl/na-zywo 

 

 

   

 

                          

                                                        

                                                                                                                          

                                                                Kanały telewizyjne z Polski: https://wwitv.com/television/168.htm                                                                                    

Transmisja na żywo .                     Dworzec Warszawa:  https://youtu.be/MX2R4nVVVg0 

Telewizja z Radomia:  https://wwitv.com/tv_channels/b3885.htm 

Republika TV: https://wwitv.com/tv_channels/b7259-Republika-TV.htm 

Canada: https://wwitv.com/tv_channels/b4005.htm 

Telewizja Polska: https://wwitv.com/tv_channels/b7144-Telewizja-Wpolsce.htm 

TV Trwam:  https://wwitv.com/tv_channels/7616.htm . https://tv-trwam.pl/na-zywo 

TVP Polska: https://wwitv.com/tv_channels/b6590-TVP-Info.htm 

TVP Świat: https://wwitv.com/tv_channels/b7182-Poland-IN.htm 

 

 

Msza Święta 

online po polsku - 
https://msza-online.net/msze-

swiete-na-zywo-po-polsku/ 

 

                                Wolne Media:  https://banbye.pl/ .                                                                 :  https://tvpolska.pl/   

 

 TV W Realu 24:  https://wrealu24.tv/ .  Catholic Arena - https://twitter.com/CatholicArena/  

 Wolnosc.TV:  https://wolnosc.tv/ .  PCH24 - https://pch24.pl/                            

 .                                                     :  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/ 

 

Media Narodowe - https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g .  https://medianarodowe.com/2022/02/05/rafal-piech-o-

ekspertach-od-pandemii-beda-rozliczeni-nasz-wywiad/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc 

Nowy Czas -  https://nczas.com/ .  Gloria TV:  https://gloria.tv/     

Fidei Defensor - https://fideidefensor.pl/?fbclid=IwAR2wx1KybCV9BsfGrg-Ps1SxxGHtOMlylR4RhCvcve61yjNoc86L574CzDE                                                                                                                                

                                                          .                                                              

 

 

  

 

https://wwitv.com/religious_tv/index.html
https://tv-trwam.pl/na-zywo
https://wwitv.com/television/168.htm
https://youtu.be/MX2R4nVVVg0
https://wwitv.com/tv_channels/b3885.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7259-Republika-TV.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b4005.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7144-Telewizja-Wpolsce.htm
https://wwitv.com/tv_channels/7616.htm
https://tv-trwam.pl/na-zywo
https://wwitv.com/tv_channels/b6590-TVP-Info.htm
https://wwitv.com/tv_channels/b7182-Poland-IN.htm
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/
https://banbye.pl/
https://tvpolska.pl/
https://wrealu24.tv/
https://twitter.com/CatholicArena/
https://wolnosc.tv/
https://pch24.pl/
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g
https://medianarodowe.com/2022/02/05/rafal-piech-o-ekspertach-od-pandemii-beda-rozliczeni-nasz-wywiad/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc
https://medianarodowe.com/2022/02/05/rafal-piech-o-ekspertach-od-pandemii-beda-rozliczeni-nasz-wywiad/?utm_source=pushUP&utm_medium=cpc
https://nczas.com/
https://gloria.tv/
https://fideidefensor.pl/?fbclid=IwAR2wx1KybCV9BsfGrg-Ps1SxxGHtOMlylR4RhCvcve61yjNoc86L574CzDE


 

 

 

 

 

Polskie Radia Katolickie – SŁUCHAJ CODZIENNIE:  http://radiokatolickie.pl/stacje/ 
Radio Warszawa:  https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ .  https://radiowarszawa.com.pl/wiadomosci/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

             S Ł U C H A J 

https://siodma9.pl/ .  https://siodma9.pl/wiadomosci 

https://siodma9.pl/aktualny-poranek 

https://siodma9.pl/w-terenie 

https://siodma9.pl/ramowka                                                                    

https://siodma9.pl/o-poranku 

 

https://www.vaticannews.va/pl.html  

https://www.vaticannews.va/pl/papiez.html 

https://www.vaticannews.va/pl/watykan.html  

https://www.vaticannews.va/pl/kosciol.html 

https://www.vaticannews.va/pl/swiat.html  

https://www.vaticannews.va/pl/podcast.html 

https://www.vaticannews.va/pl/epg.html#schedules  

https://www.vaticannews.va/pl/epg.html 

https://www.youtube.com/channel/UCShH-YDtaUQH0Zvmg_6bKJQ 

 

https://www.pjj.tv/ 

 START      

  Filmy   

  Autorzy 

 Zasięg PJJ.TV   .   Teksty / Opinie prawne 
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https://www.pjj.tv/zasieg/
https://www.pjj.tv/teksty/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fot. Pixabay) 
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Eutanazja 

https://pl.aleteia.org/

2021/12/10/kapsula-

do-umierania-legalna-

w-szwajcarii-mozna-

odejsc-z-widokiem-

na-alpy/ 

 

 

https://pch24.

pl/hiszpania-

eutanazja-

przyspiesza-

mija-pol-roku-

od-legalizacji-

wspomaganeg

o-

samobojstwa/ 

 

.https://pch24.pl/

zaszczep-sie-zeby-

umrzec-

eutanazja-w-

niemczech-tylko-

dla-

zaszczepionych/ 

 

Indie: biskupi oskarżeni o milczenie w obliczu narastających prześladowań - PCH24.pl 
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legitymizuje schizmę w 

Chinach – Do Rzeczy 

Hongkong: Kościół uczci Mszą 

ofiary masakry na placu 

Tiananmen – Do Rzeczy 
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24 stycznia 2022 

LIST OTWARTY DO RTE W 

SPRAWIE ŚW. BRYGIDY 
 

https://www.catholicarena.com/latest/2022/1/23/td1er3axfigdfrvv7fpfii3e8n7lsz 

Irlandia 

Drogie Wiadomości RTE,  

 

W Dzień Św. Brygidy, 1 lutego 2018, 2019 i 2020, RTE nawiązało współpracę z grupą o nazwie Herstory.  

 

Grupa lobby, Herstory, dostała wolną rękę i pozostała niekwestionowana przez RTE, gdy twierdzili, że św. 

Brygida i mityczna pogańska bogini Herstory nazywana Brigid to jedna osoba. Twierdzenia te były składane 

przez trzy lata i były transmitowane bez jakiejkolwiek krytycznej analizy w wiadomościach RTE.  

 

Grafiki mitycznej bogini Herstory były transmitowane przez RTE of Herstory, przedstawiające historyczne 

budynki irlandzkie, w tym kościoły.  

RTE w żadnym momencie nie zakwestionowało Herstory'ego w kwestii ich opowieści o pogańskiej bogini 

powiązanej ze świętą Brygidą. 

 

W ciągu trzech lat 2018-2020 żaden przywódca Kościoła ani uczony nie został poproszony o opinię na 

temat narracji Herstory, aby obalić spis HerStory na temat św. Brygidy.  

 

Jako katolik byłem obrażony tymi audycjami RTE, uznając je za rażąco wprowadzające w błąd, uwłaczające 

i mocno stronnicze.  

 

Zauważyłem, że w 2021 r., po audycji RTE „BÓG JEST GŁAWICIEM”, RTE powróciło do tradycyjnej 

Świętej Brygidy i porzuciło wizerunek św.  

 

Niewygodna prawda jest taka, że św. Brygida wyrzekła się pogaństwa i przeszła na chrześcijaństwo, aby 

stać się wspaniałym przywódcą dla chrześcijan. 

 

Mam nadzieję, że w tym roku RTE wyemituje tradycyjny odcinek z okazji dnia chrześcijańskiej św. 

Brygidy. Jeśli RTE będzie transmitować pogańską narrację HerStory, mam nadzieję, że dla celów 

uczciwości, RTE poprosi Herstory o wyjaśnienie, dlaczego celebrują mityczną pogańską boginię zwaną 

Brygidą i co, jeśli istnieje jakikolwiek związek z bardzo prawdziwą osobą św. Brygidy.  

 

W interesie rzetelnego raportowania i zapewnienia, że RTE nie będzie stronniczych raportów, proszę RTE o 

przeprowadzenie wywiadu z odpowiednim naukowcem kościelnym posiadającym wiedzę o chrześcijańskiej 

Świętej Brygidzie, aby obalić twierdzenia Herstory.  

 

Teraz, gdy Dzień św. Brygidy będzie świętem państwowym od 2023 r., nadszedł czas, aby RTE 

przedstawiało wyważony pogląd na ten temat, gdy co roku informuje o św. Brygidzie. 

 

Szkoda, że RTE, który kiedyś używał krzyża św. Brygidy dla swojego logo, porzucił św. Brygidę i zastąpił 

św.  

 

Z poważaniem, 

Podgrupa Przyjaciół Parafii
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Autorstwa Culnacreann - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3500722

 

Brygida urodziła się w rodzinie pogańskiej, jako mała dziewczynka zajmowała się wypasem owiec i bydła i pracą w polu. 

Według tradycji plotła małe krzyżyki ze słomy, które do dziś 
są bardzo popularne w Irlandii. Na znak dziewiczego oddania służbie Bożej przyjęła w 467 

roku z rąk nieokreślonego biskupa welon. Założony przez św. Brygidę klasztor Kildar (Cell Dara - dębowy dom) miał duży 
wpływ na ewangelizację Irlandii. Klasztor funkcjonował do roku 836, kiedy został złupiony i w dużej części wyburzony 
przez Normanów.  

Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 1 lutego. 

 Jest najpopularniejszą, po świętym Patryku, irlandzką świętą – uznawaną obok niego i św. Kolumby za patronkę Irlandii i 
szczególną opiekunkę prac na roli. Liczne są w Irlandii kościoły pod jej wezwaniem. Tych troje świętych uznawanych jest 
za irlandzką trójcę cudotwórców. 

Jest również patronką i opiekunką wyrobów mlecznych; w wigilię jej święta, czyli 31 stycznia, wystawiano według 
irlandzkiej tradycji chleb i mleko, a dom był uprzątnięty i przygotowany jak na przyjęcie gościa. Wierzono bowiem, że 
święta odwiedza gospodarstwa domowe. W spiżarni zaś obok garnców z mlekiem przez cały rok stawiano małe krzyżyki 
ze słomy, które miały uchronić mleko przed złośliwymi chochlikami spijającymi śmietankę

[3]
. 

 

 

Postać świętej Brygidy łączona jest niekiedy z celtycką boginią ognia Brigid (Brigit)
[1][2]

,. Autorstwa Moreau.henri - Praca własna, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11568655 
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https://medianarodowe.com/2022/01/31/mlode-satanistki-walcza-z-kosciolem-
aktywistki-chca-odebrac-dusze-zakonnikow-zdjecia/ 

 Dzisiaj – 31 stycznia, pod Domem Arcybiskupów Warszawskich odbyła się manifestacja grupy kilku 
ekoaktywistów związanych z Extinction Rebelion. 

 Młode dziewczyny przebrały były przebrane za diabły oraz nosiły na sobie elementy satanistyczne. 
 Satanistki protestowały przeciwko globalnemu ociepleniu oraz Kościołowi Katolickiemu. 
 Jak relacjonował Patryk Sykut, jedno z haseł nawoływało do “odebrania chciwych dusz 

zakonników”. 

https://twitter.com/PatrykSykut/status/1488145530974842882 
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https://radiowarszawa.com.pl/ich-wiara-nie-zostala-zachwiana-
uroczystosc-objawienia-panskiego-na-tarchominie/fot. Jakub Panak 

 – Imponująca jest wiara tych Mędrców ze Wschodu. Oni nie mieli 
pewności, że znajdą obiecanego Mesjasza. Ale pozwolili się prowadzić 
przez gwiazdę – jako ten zewnętrzny znak, przez łaskę Bożą w sercach, 
która nieustannie ich pobudzała. Nie dali się zaślepić wspaniałości na 
dworze Heroda, lecz szli dalej. Aż znaleźli ubogie dziecko w żłobie. Ich 
wiara nie została zachwiana. Złożyli złoto dla Króla, kadzidło dla 
prawdziwego Boga i mirrę jako symbol Jego człowieczeństwa i zapowiedź 
Jego przyszłej męki. Dzięki tym darom, trzej Mędrcy oddali samych 
siebie, swoje serca oraz życie temu wspaniałemu Dziecięciu, które 
przybyło na ziemię, aby zmienić bieg historii całego świata. Mogą nas 
zachęcić do tego, abyśmy nigdy nie zapominali o szacunku wobec Jezusa 
w różnych zamętach naszego codziennego życia. Pokazują nam, że my 

również powinniśmy podążać za Gwiazdą, która zabłysła w naszym 
sumieniu, w naszych sercach. Ważne jest aby poszukiwać i mocno 
trzymać się tej prawdy o Bogu i Mesjaszu. 

 Pod koniec Mszy Świętej odmówiono modlitwę błogosławieństwa kredy i kadzidła. Wierni ruszyli w 

radosnym orszaku Trzech Króli. Wzięły w nim udział, przede wszystkim, rodziny z dziećmi.  
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http://www.polska-

zbrojna.pl/Mobile/ArticleShow/31743 

  
https://dzieje.pl/aktualnosci/75-lat-temu-polskie-

dzieci-po-wojennej-tulaczce-przybyly-do-nowej-

zelandii 

 
 

https://dzieje.pl/wideo/dzieci-isfahanu 
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https://dzieje.pl/infografiki/ewakuacja-armii-andersa-ze-zwiazku-sowieckiego 
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https://culture.pl/pl/superartykul/armia-cywilna-kobiety-dzieci-i-inni 

 
Pakt z diabłem. DOWODY ZBRODNI .  https://odsanacjidoiiirp.wordpress.com/page/3/ 

 

 
https://youtu.be/1HYK0nn8Dk4
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, gazda110vppl 
Prostowanie historii POLSKI … 

https://odsanacjidoiiirp.wordpress.com/2018/04/22/mit-smierci-stanislawa-pyjasa-medialna-

martyrologia-prostowanie-klamstwa/ 
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