
https://www.fronda.pl/a/zabral-ze-soba-przenosny-oltarz-

dominikanin-odprawil-msze-na-szczycie-

kilimandzaro,173763.html 

   

 
 
Solenna Msza św. w rycie dominikaoskim na Jamnej! - https://youtu.be/camAlYsKQPA,  ślubna - https://youtu.be/Q9zM7dy2ZDE 

 
Msza Św. w rycie tradycyjnym - Katedra Sandomierska - https://youtu.be/z1Nb3-XYEf8 
Uroczysta Msza św. trydencka z wyższą asystą - https://youtu.be/0L7R0gtt-tU 

Msza Święta. Transmisja z przeoratu FSSPX w Warszawie - https://youtu.be/qWwXV0vydY0 
Msza Święta w rycie trydenckim w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży - https://youtu.be/W5o6yvo7TFM 
Msza pontyfikalna kard. Raymonda L. Burke w Krakowie - https://youtu.be/KL5CSkonjq0 
Msza Trydencka została odprawiona w Starej Wsi - https://youtu.be/nE97YtpCe4w 
Msza Trydencka w Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - https://youtu.be/WjZonxfkg64 
 

 

Dominikanin, o. Corwin Low z parafii 

Różańca Świętego w Portland zdobył 

16.02.2022 r. najwyższy szczyt Afryki – 

Kilimandżaro. Na wierzchołku duchowny 

celebrował Mszę świętą w rycie dominikańskim. 

W tym celu zabrał ze sobą przenośny ołtarz, 

mszał, paramenty liturgiczne i pełny strój 

liturgiczny; „Modliłem się za wszystkich, którzy 

wspierali mnie tutaj, za naszych braci studentów 

dominikańskich i za parafię Różańca Świętego w 

Portland. Przy tylu zmiennych, które mogły 

zniweczyć nasze plany, jestem wdzięczny Bogu, 

że pozwolił mi na tę szczególną łaskę”. 
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https://misyjne.pl/misja/polscy-okulisci-beda-przywracac-wzrok-
najbiedniejszym-mieszkancom-afryki/ 
Pomoc: https://pomagam.pl/oczyafryki 

MISJA „OCZY DLA AFRYKI”, FOT. REDEMPTORIS MISSIO  Polscy okuliści będą przywracad wzrok najbiedniejszym mieszkaocom Afryki 

Do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykaoskiej wyruszy w najbliższych dniach grupa polskich lekarzy okulistów, by przywracad wzrok osobom, które go utraciły 

na skutek chorób i urazów. Wyjazd organizuje poznaoska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Wyjazd okulistów, wolontariuszy fundacji, 

planowany jest na najbliższy wtorek – powiedziała PAP szefowa organizacji Justyna Janiec-Palczewska. „Wyjeżdżają w ramach własnego urlopu i za swoją pracę 

nie pobierają żadnych wynagrodzeo. Chcemy pomóc tym najbiedniejszym, którzy utraciwszy wzrok, nigdy nie marzyli nawet, że znowu zobaczą swoje wnuki i 

najbliższych. Czasem utracili wzrok w wyniku jakiegoś urazu, ale bywa też, że zostali oślepieni przez szamana” – poinformowała PAP Janiec-Palczewska. 

Wyjaśniła, że do lokalnych placówek służby zdrowia w Kamerunie i RŚA zgłaszają się ludzie z rozmaitymi schorzeniami narządu wzroku i w rozmaitym wieku. 

„Zadma, którą nasi lekarze będą operowad, dotyka zwykle osoby starsze. Jest to choroba postępująca, związana z przyspieszeniem naturalnego procesu starzenia 

się soczewki, ale w pełni uleczalna. Nieleczona choroba prowadzi do utraty wzroku. Podczas gdy w Europie zadma jest całkowicie uleczalna, w Afryce ludzie z 

powodu zadmy stają się niewidomi” – powiedziała. To czwarta taka wyprawa okulistów – wolontariuszy Redemptoris Missio do Afryki, tym razem do Kamerunu i 

Republiki Środkowoafrykaoskiej, gdzie przeprowadzonych ma byd 90 operacji. Całośd sprzętu i wszystkie potrzebne do operacji leki lekarze zabiorą ze sobą z 

Polski w kilkunastu skrzyniach. Wcześniej polscy lekarze pracowali także w Tanzanii. „W ośrodkach zdrowia, w których operacje będą przeprowadzane pracuje 

jedynie podstawowy personel medyczny: pielęgniarki i laboranci. Nie ma tam lekarzy, a tym bardziej lekarzy specjalistów, którzy byliby w stanie wykonad 

operacje zadmy. W RŚA jest zaledwie kilku okulistów” – powiedziała Justyna Janiec-Palczewska. Szefowa fundacji zaapelowała do wszystkich osób chcących 

wesprzed projekt „Oczy Afryki” o wpłaty. Więcej informacji można znaleźd m.in. na stronie internetowej organizacji. Pomoc: https://pomagam.pl/oczyafryki 

 

https://misyjne.pl/polka-ktora-wybrala-karmel-w-hafnarfjordur-na-islandii/   
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https://pch24.pl/indie-wladze-zburzyly-figure-pana-
jezusa-wbrew-wyrokowi-sadu/ 

(Fot. Pixabay/hpuppet) 
https://pch24.pl/cierpienie-utraty-boga-przechodzi-jakiekolwiek-ludzkie-pojecie-
poruszajaca-refleksja-o-atanazego-marii-wojtala/ 
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https://pch24.pl/watykan-jest-wspolodpowiedzialny-za-zgony-po-szczepionkach-ekspert-ds-covid-19-
wzywa-papieza-do-wycofania-przymusu-szczepien/ 
 

(Papież Franciszek / Źródło: Flickr / Mazur / catholicnews.org.uk)

 
 

https://stacja7.pl/zwatykanu/zwyciezcy-programu-mam-talent-zaspiewali-dla-papieza-piekno-
prowadzi-do-boga/ 

  F O T .  L E H U F F P O S T / Y O U T U B E

 
 

  fot. Marry me studio/YouTube.com

 
 

https://stacja7.pl/styl-zycia/ten-

teledysk-slubny-zrobil-furrore-na-

tiktoku-dlaczego/ 

https://youtu.be/-zYhI_GKPSM 

 

https://youtu.be/QlehvpHomh0 
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The Voice of...10 najtrudniejszych piosenek w 

historii programu (dobrewiadomosci.net.pl) 

 

Zapraszamy na kilkunastominutową muzyczną 

ucztę. Wśród wykonawców znalazła się też polska 

wokalistka.  

 
W wideo znalazły się następujące występy: 

1. Diana Rouvas śpiewa „Vision Of Love” Mariah Carey 

2. Brooke Simpson śpiewa „Stone Cold” Demi Lovato 

3. Kevin Simm śpiewa „Chandelier” Sia 

4. Lucie Vagenheim śpiewa „It’s a Man’s Man’s Man’s Man’s Man’s Man’s World” Jamesa Browna 

5. Kimberly Madriaga śpiewa „Look at me now” Chrisa Browna ft. Lil Wayne & Busta Rhymes 

6. Maddison McNamara śpiewa „I Will Always Love You” Whitney Houston 

7. Simon Davies śpiewa „Sign of Times” Harry Styles 

8. Kymberli Joye śpiewa „Run to You” Whitney Houston 

9. Lica De Guzman śpiewa „My All” Mariah Carey 

10. Natalia Sikora śpiewa „Cry Baby” (Janis Joplin version) -oryginalnie Garnet Mimms and the Enchanters.      

 

 https://youtu.be/xIG1ncfn-6o .            https://youtu.be/JEz1qGS0T1Q .              https://youtu.be/QkCxE2Lh458 .
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https://pl.aleteia.org/2022/02/11/tiktoker-zaczepil-

przechodnia-nie-mial-pojecia-ze-trafil-na-

dominikanina-co-bylo-dalej/  
 

 

Rosyjski tiktoker Danił Sawczenko, realizując na ulicach Petersburga kolejne 

nagranie, zapytał jednego z przechodniów o możliwośd zrobienia mu zdjęcia. 

Okazało się, że przechodniem tym jest polski dominikanin, o. Paweł Krupa OP. 

Jak zakooczyło się to spotkanie?  

 

Rosyjski tiktoker i fotograf Danił Sawczenko wpadł na pomysł, aby pytad 

przypadkowych przechodniów o możliwośd zrobienia im zdjęcia, a następnie 

prosid o radę, którą chcieliby przekazad młodemu pokoleniu. „Tak się złożyło, że 

trafił pan na księdza, i to katolickiego. I są takie słowa, które chciałbym 

przekazad wszystkim, zarówno młodym, jak i starszym:                                                   

„Szukajcie prawdy, ona sprawi, że będziecie wolni!” 

– odpowiedział o. Krupa.  
 

Całe nagranie z tego nietypowego spotkania możecie zobaczyd tutaj:                                          

https://v16-web.tiktok.com/video/tos/alisg/tos-alisg-pve-
0037c001/efdce6d608684db68f34e46c22a34d31/?a=1988&br=2632&bt=1316&cd=0%7C0%7C1%7C0&ch=0&cr=0&cs=0&cv=1&dr=0&ds=3&er=&expire=1644876315&ft=
sd03~3AZnz7ThbJC6DXq&l=202202141604030101910520411B2CFA4D&lr=tiktok_m&mime_type=video_mp4&net=0&pl=0&policy=3&qs=0&rc=anA7OTk6Znc6OjMzODczN
EApNWk5aTU3N2RoNzo5ZWdoPGdnaGBxcjRnXnFgLS1kMS1zczVjX2IyYF5jXjFjNjJeX2M6Yw%3D%3D&signature=a1717073288f95792d3fc785ba0b2b51&tk=0&vl=&vr=
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https://pch24.pl/cristiano-ronaldo-i-surogatki-w-
awangardzie-ostatniej-bitwy-miedzy-bogiem-a-
krolestwem-szatana/ 

 

 
Grzegorz Braun pod Wawelem - 19.02.2022, https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_LSDGpB-xw_qE/480.mp4 
Sąd zakazał mówid o zabijaniu dzieci [17.02.2022] https://vod.banbye.pl:31000/video/v_9gtpzFq_0TLB/144.mp4 
Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych! 19.02.2022, https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_gx-U2NTEHQtW/480.mp4 
https://www.youtube.com/user/WitoldGadowski  .  https://tvpolska.pl/  .  https://www.pjj.tv/ 
https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg 
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