Słuchaj Radia, oglądaj TV. Lista poniżej i na: http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf
Ciechanów

Winamp

Płock

Winamp

Katolickie Radio Podlasie

Siedlce

Winamp

Katolickie Radio Rzeszów - VIA

Rzeszów

Katolickie Radio Zamość

Zamość

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

BOBOLA

Słuchaj

Winamp (AAC)
Winamp
Winamp

Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/

Radio AIN KARIM

Skomielna Czarna

Winamp

Radio Alex

Zakopane

Winamp

Radio Anioł Beskidów

Bielsko-Biała

player www

Radio Bielsko

Bielsko-Biała

Winamp

Winamp (AAC)
Radio Elka Głogów

Głogów

Radio
Maryja
Radio
eM
Katowice

Toruń
Katowice

Winamp (AAC)
Winamp
Winamp
https://www.radiomaryja.pl/
Winamp (128k)
Winamp (96k)

Radio Emaus

Poznań

Winamp

Radio Fara

Przemyśl

Winamp (AAC)

SIÓDMA9

Słuchaj

Warszawa

https://siodma9.pl/

Radio Jasna Góra

Częstochowa

Winamp

Radio Jutrzenka

Warszawa

Winamp

Radio Kaszëbë

Gdynia

Radio Nadzieja

Łomża

Radio Niepokalanów

Niepokalanów

Radio Maryja

Toruń

Winamp (AAC)
Winamp

Winamp
Winamp (AAC)
Winamp
https://www.radiomaryja.pl/

Słuchaj
Radio Piekary

Winamp
Piekary Śląskie

Winamp
Winamp
Winamp

Radio Warszawa

Warszawa

Winamp

Słuchaj
Winamp (96k)
Radio Rodzina

Kalisz

Radio Rodzina

Wrocław

Winamp

Radio Silesia

Zabrze

Winamp

Winamp (56k)
Winamp (32k)

https://wolyn.org/index.php/informacje/900-kalendarz-pamici-ludobojstwa-na-kresach-marzec http://darnokx.no-ip.org/~kresy/kalendarium/03.1944.html
7 i 8 marca > we wsi Jamy pow. Lubartów oddziały ukraińskie na służbie niemieckiej zatrzymały się na kwaterach we wsi, po posiłku z alkoholem żołdacy wypędzili mężczyzn i napastowali kobiety i
dziewczęta; na drugi dzień zaczęli palić i mordować Polaków: Małe dzieci chwytali za nogi i żywcem wrzucali w płomienie. Kobiety i dziewczęta były najpierw gwałcone, zabijane, a ich zwłoki
wrzucane do ognia; Ukraińcy zamordowali około 200 Polaków, imiennie znane jest 177 ofiar (Jastrzębski..., s. 161, lubelskie).

https://docplayer.pl/124173622-Metropolity-szeptyckiego-rozmowy-z-dia-blem-stowarzyszenie-upamietnienia-ofiar-zbrodni-ukrainskich-nacjonalistow.html

https://pch24.pl/pomoc-dla-uchodzcow-aborcyjny-dream-teamproponuje-im-dzieciobojstwo/

Aborcja chirurgiczna w drugim trymestrze https://banbye.pl/watch/v_1XMZvgUzFaRN . Oglądaj też: https://banbye.pl/channel/ch_m1Cdi2Mq1EdV . Czytaj: https://www.zycierodzina.pl/

Fundacja Pro – Prawo do życia to organizacja
pozarządowa, której podstawowym celem jest
ratowanie dzieci przed okrutną śmiercią w wyniku
aborcji. Działalność Fundacji skupia się na
pokazywaniu prawdy o aborcji w szeroko rozumianej
przestrzeni publicznej, np. na ulicach polskich miast,
w mediach i w internecie. Wolontariusze Fundacji
działają w kilkudziesięciu miastach Polski na co dzień
organizując pikiety i wystawy antyaborcyjne.
Fundacja podejmuje też inne aktywności związane z
ochroną dzieci, np. angażując się w inicjatywy
antydeprawacyjne.

https://pch24.tv/niemcy-oglaszaja-masz-dziecijestes-zabojca-klimatu-komentarz-pch24/
https://pch24.tv/modli
twa-do-michalaarchaniolaprzeszkadza-ja-katolik/
https://pch24.pl/wdrodze-do-policji-myslikanadyjski-rzad-chcekontrolowac-materialyzamieszczane-w-sieci/

https://noizz.pl/zwierz
eta/ukrainska-rodzinaniosla-swojego-psa-17km-do-granicy-zpolska/dbkm0mp?utm_medium=push&utm_so
urce=browser&utm_campaign=push_push_go&utm_site=
noizz&utm_push_id=622a4c3275786d3385ca4219

https://twitter.com/i_army_org/status/150187820913413
7350?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1501878209134137350%7Ctwgr%5E%7Ctw
con%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp
2em%2FmYIjJaxTz%2F

https://www.glamour.pl/artykul/pomoc-zwierzetom-z-ukrainy-co-mozna-zrobic-dla-cichych-ofiar-wojny
https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/8367005,wojna-rosja-zwierzeta-ukraina-fundacje-zbiorki.html
https://zwierzaki.pl/17133-pomoc-zwierzetom-z-ukrainy-gdzie-sie-zglosic
https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Pomoc-dla-zwierzat-z-Ukrainy-Co-musisz-wiedziec-zanimprzyjmiesz-psa-lub-kota
https://www.otwarteklatki.pl/blog/jak-pomagac-zwierzetom-w-ukrainie https://zooart.com.pl/blog/na-ratunekzwierzakom-jak-pomoc-zwierzetom-na-ukrainie

W pewnej meksykańskiej wiosce rodzina chrześcijan doświadczyła wypędzenia z własnego
miejsca zamieszkania. Jednak po jakimś czasie zdarzył się cud. Władze wioski oraz opisywana
rodzina usiedli do jednego stołu aby porozmawiać! Co się stało dalej? Czy taka sytuacja mogłaby
mieć miejsce w Polsce między dwiema wrogimi grupami? Video: https://www.youtube.com/watch?v=sLCSGDuDeNY

https://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/ekumenizm-synodalnosc-czyli-wlasciwie-co/

https://www.ekumenizm.pl/koscioly/katolickie/konsekracje-biskupie-w-kosciele-katolickim-mariawitow/

https://www.ekumenizm.pl/bez-kategorii/polski-ksiadz-obejmuje-urzad-w-katedrze-sw-pawla-w-londynie/
http://luter2017.pl/kosciol-roznorodny-rozmowa-z-ks-robertem-kozakiem-duchownym-diecezji-st-albans-kosciola-anglii/
https://mobile.twitter.com/kozacco/status/1496648328204931075
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Miłość wobec Boga zaczyna się od miłości wobec ludzi. Chcesz być
uczniem Jezusa, chcesz być Jego przyjacielem? Kochaj innych tak, jak
On kocha Ciebie, kochaj postawą, czynami, a nie tylko słowami. Buduj
relacje z ludźmi, a wtedy będziesz w stanie zbudować więź z Bogiem.
http://www.zywawiara.pl/pobierzswiadectwo.php?pobierz=2667&j=swiadectwa
http://www.zywawiara.pl/kazania/art-2667.html

https://www.ekai.pl/prawoslawni-uchodzcy-a-przyjmowanie-komunii-sw-w-katolickich-kosciolach/
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/papiez-stolica-apostolska-zrobi-wszystko-dla-pokoju-na-ukrainie.html

papiez-konieczna-jest-refleksja-nadpostepami-w-bioetyce.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/

