
 

  

Katolickie Radio Diecezji Płockiej  

Ciechanów Winamp 

Płock Winamp 

Katolickie Radio Podlasie Siedlce Winamp 

Katolickie Radio Rzeszów - VIA Rzeszów 
Winamp (AAC) 

Winamp 

Katolickie Radio Zamość Zamość Winamp 

 

 

 
  

  
Radio AIN KARIM  Skomielna Czarna Winamp 

Radio Alex  Zakopane Winamp 

Radio Anioł Beskidów  Bielsko-Biała player www  

Radio Bielsko Bielsko-Biała Winamp 

  

 

Radio Elka Głogów Głogów 

Winamp (AAC) 

Winamp (AAC) 

Winamp 

Winamp 

Radio eM Katowice 

Katowice 
Winamp (128k) 

Winamp (96k) 

  
Radio Emaus Poznań Winamp 

 

Radio Fara Przemyśl Winamp (AAC) 

  

Radio Jasna Góra Częstochowa Winamp 

  
Radio Jutrzenka Warszawa Winamp 

Radio Kaszëbë Gdynia 
Winamp (AAC) 

Winamp 

  

Radio Nadzieja Łomża Winamp 

Radio Niepokalanów Niepokalanów 
Winamp (AAC) 

Winamp 

Radio Piekary Piekary Śląskie 

Winamp 

Winamp 

Winamp 

Winamp 

  
Radio Warszawa 

Warszawa 
Winamp 

  

 

Radio Rodzina Kalisz 

Winamp (96k) 

Winamp (56k) 

Winamp (32k) 

Radio Rodzina Wrocław Winamp 

Radio Silesia Zabrze Winamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

B O B O L A                                            Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/      

Radio Maryja                                                  Toruń             https://www.radiomaryja.pl/                                                     

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

S I Ó D M A 9                                                  Warszawa                     https://siodma9.pl/                                                                              

Radio Maryja                                                  Toruń             https://www.radiomaryja.pl/                                                     

 

Słuchaj 

   Słuchaj 

Słuchaj 

   Słuchaj 

http://www.krdp.fm/
http://s1.slotex.pl:7762/listen.pls
http://s1.slotex.pl:7760/listen.pls
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http://62.133.128.18:8100/listen.pls
http://62.133.128.18:8040/listen.pls
http://www.radiozamosc.pl/
http://posluchaj.krz.pl/
http://www.radioainkarim.pl/
http://stream.profeto.pl/radioainkarim.mp3
http://www.radioalex.pl/
http://frradioq.radioca.st/listen.pls
http://www.aniolbeskidow.pl/
http://media.aniolbeskidow.pl/radio.php
http://www.radiobielsko.pl/
http://stream.rcs.revma.com/062uq3z3kwzuv.m3u
http://www.miedziowe.pl/
http://live.elka.pl:8000/miedziowe.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe_radio.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe.pl.m3u
http://live.elka.pl:8000/miedziowe_radio_mp3.m3u
http://www.radioem.pl/
http://194.181.177.253:8000/listen.pls
http://194.181.177.253:8004/listen.pls
http://www.radioemaus.pl/
http://stream.radioemaus.pl:8000/mp3stream.m3u
http://www.przemyska.pl/radiofara
http://62.133.128.22:8000/listen.pls
http://www.radiojasnagora.pl/
http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg.m3u
http://www.radiojutrzenka.waw.pl/
http://sluchaj.radiojutrzenka.waw.pl:12854/test.m3u
http://www.radiokaszebe.pl/
http://stream2.nadaje.com:8060/listen.pls
http://stream3.nadaje.com:8048/listen.pls
http://www.radionadzieja.pl/
http://stream2.technologicznie.net/radio_nadzieja.mp3.m3u
http://www.radioniepokalanow.pl/
http://88.199.169.10:8004/listen.pls
http://88.199.169.10:8000/listen.pls
http://www.radiopiekary.pl/
http://radio.hosterion.pl:7277/stream.m3u
http://radio.hosterion.pl:7277/slave.m3u
http://radio.hosterion.pl:7291/stream.m3u
http://radio.hosterion.pl:7291/slave.m3u
http://www.radiowarszawa.com.pl/
http://stream2.technologicznie.net/radio_warszawa.mp3.m3u
http://www.radiorodzina.kalisz.pl/
http://91.235.0.22:8000/listen.pls
http://91.235.0.22:8010/listen.pls
http://91.235.0.22:8020/listen.pls
http://www.radiorodzina.pl/
http://www.radiorodzina.pl/static/rr92fm-hifi.pls
http://www.silesia.fm/
http://silesia.fm/radiosilesia.m3u
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://www.radiomaryja.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf
https://siodma9.pl/
https://www.radiomaryja.pl/


https://stacja7.pl/ze-swiata/gdzie-jestes-boze-
kiedy-na-nasze-glowy-spadaja-bomby-poruszajaca-
odpowiedz-abp-szewczuka/ 
 
 

 
 
Блаженніший Святослав  

18 godz.  ·  

Obserwuj 

Де є Бог, коли триває війна? 

Де є Бог, коли нас убивають? 

Де є Бог, коли гинуть діти, жінки, старці? 

Де ти є, Боже, коли на наші голови 

щоночі падають російські бомби? 

Бог є з нами. 

Його вкотре розпинають у тілі України 

ті, хто в нас стріляє. 

Його вкотре засуджують на страту 

ті релігійні лідери, які оправдовують війну. 

Його вкотре складають до гробу 

ті, хто хоронить в масових похованнях 

мешканців Маріуполя, Ізюма 

та інших міст і сіл України. 

Сьогодні Господь Бог є в тілі Україні, 

нашого народу. 

І від нього буде наша сила і наше воскресіння!

 
https://stacja7.pl/z-kraju/ukrainskie-mamy-znalazly-schronienie-na-jasnej-gorze-to-pan-bog-sprawil-ze-tutaj-jestem/ 
 

   

 
 
 

 

„Bóg jest z nami. 

Po raz kolejny zostaje ukrzyżowany w ciele Ukrainy. 

Ci, którzy do nas strzelają. 

Po raz kolejny zostaje skazany na śmierć. 

Przywódcy religijni, którzy usprawiedliwiają wojnę. 

Jest ponownie złożony do grobu. 

Ci, którzy są pochowani w masowych grobach 

mieszkańcy Mariupola, Izyum 

oraz innych miast i wsi Ukrainy. 

Dzisiaj Pan Bóg jest w ciele Ukrainy, 

naszego narodu” 

 

Jasna Góra                                           

Czytaj też:  https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/religijne-przyczyny-

agresji-militarnej-rosji-w-ukrainie/2g0xtgy,30bc1058 

 

Czytaj też poprzednie Wiadomości: archiwum.php | 

https://stacja7.pl/ze-swiata/gdzie-jestes-boze-kiedy-na-nasze-glowy-spadaja-bomby-poruszajaca-odpowiedz-abp-szewczuka/
https://stacja7.pl/ze-swiata/gdzie-jestes-boze-kiedy-na-nasze-glowy-spadaja-bomby-poruszajaca-odpowiedz-abp-szewczuka/
https://stacja7.pl/ze-swiata/gdzie-jestes-boze-kiedy-na-nasze-glowy-spadaja-bomby-poruszajaca-odpowiedz-abp-szewczuka/
https://www.facebook.com/head.ugcc?__tn__=-UC
https://www.facebook.com/head.ugcc/videos/290332429914802/?__tn__=%2CO
https://stacja7.pl/z-kraju/ukrainskie-mamy-znalazly-schronienie-na-jasnej-gorze-to-pan-bog-sprawil-ze-tutaj-jestem/
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/religijne-przyczyny-agresji-militarnej-rosji-w-ukrainie/2g0xtgy,30bc1058
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/religijne-przyczyny-agresji-militarnej-rosji-w-ukrainie/2g0xtgy,30bc1058
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php


https://pch24.pl/bp-athanasius-schneider-o-
poswieceniu-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-
maryi-zaprasza-do-nowenny/ 

 

 
 

Stolica Apostolska ogłosiła, że papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi w piątek 25 marca, w 
uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godzinie 5. popołudniu podczas celebracji pokutnej w Bazylice św. Piotra. Ta wiadomość 
powinna napełnić wszystkich katolików głęboką radością, otuchą i odwagą. Mamy nadzieję, że przyniesie pokój i wytchnienie 
również naszym drogim prawosławnym braciom i siostrom w Rosji i na Ukrainie. Jak wiemy z prośby Naszej Pani wobec siostry 
Łucji, papież powinien zaprosić wszystkich biskupów do zjednoczenia się wokół niego w akcie konsekracji. Mamy nadzieję, że 
nawet w obliczu braku formalnego zaproszenia ze strony papieża, wielu biskupów zjednoczy się w akcie poświęcenia. W czasie, w 
którym Kościół i świat przechodzą przez bezprecedensowy kryzys duchowy, kolegialny akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu, 
przeprowadzony przez papieża z biskupami świata, będzie potężnym narzędziem Opatrzności Bożej, by wylać te szczególne łaski, 
których Kościół i świat tak pilnie potrzebują.     + Athanasius Schneider 

Nowenna przygotowująca do poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi 

Niepokalane Serce Maryi, Święta Boża Rodzicielko i nasza najdroższa Matko. Spójrz na udrękę, w jakiej 

znajduje się Kościół i cała ludzkość wskutek rozpowszechnienia bezbożności, materializmu i 

prześladowania wiary katolickiej, błędów, przed jakimi ostrzegałaś w Fatimie. 

Ty jesteś Pośredniczką wszelkich łask. Wyproś dla nas łaskę, by wszyscy biskupi na świecie, w jedności z 

papieżem, mogli 25 marca 2022 roku poświęcić Rosję i Ukrainę Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mamy 

nadzieję, że poprzez tę konsekrację – tak jak powiedziałaś nam w Fatimie – w czasie wyznaczonym przez 

Boga, Rosja się nawróci, a ludzkości zostanie podarowana epoka pokoju. Mamy nadzieję, że poprzez tę 

konsekrację przybliży się triumf Twojego Niepokalanego Serca, a Kościół zostanie autentycznie 

odnowiony w chwale czystości wiary katolickiej, świętości liturgii i świętości chrześcijańskiego życia. 

Królowo Różańca Świętego i nasza najdroższa Matko, zwróć swoje miłosierne oczy na papieża, biskupów i 

każdego z nas i wysłuchaj łaskawie naszej gorliwej i ufnej modlitwy. Amen.   

 

https://pch24.pl/bp-athanasius-schneider-o-poswieceniu-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi-zaprasza-do-nowenny/
https://pch24.pl/bp-athanasius-schneider-o-poswieceniu-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi-zaprasza-do-nowenny/
https://pch24.pl/bp-athanasius-schneider-o-poswieceniu-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi-zaprasza-do-nowenny/


 
 



 
FOT. MAZUR LARGE 

W piątek 25 marca, podczas nabożeństwa pokutnego, któremu będzie przewodniczył o godz. 17.00 w Bazylice św. 

Piotra, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. 

fot. PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI 

13 lipca 1917 r., w czasie objawień w Fatimie Matka Boża obiecała, że któregoś dnia wróci, by prosić o poświęcenie Rosji 

swojemu Niepokalanemu Sercu. 12 lat później, nocą 13 lipca 1929 r., Matka Boża przekazała s. Łucji: „Nadszedł czas, kiedy 

Bóg chce, by ojciec święty w jedności z biskupami z całego świata poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu. To ją 

uratuje. Sprawiedliwość Boża potępiła wiele dusz za grzechy popełnione przeciwko mnie, dlatego przychodzę, by prosić o 

zadośćuczynienie. Poświęć się w tej intencji i módl się”. 

„Powiedziałam o tym spowiednikowi, a ten kazał mi zapisać, co poleciła mi Matka Boża” – mówi Łucja. Ale potem długo nic 

się nie działo. Żadnemu z kolejnych papieży nie udało się dokonać poświęcenia. Przełom nastąpił dopiero w latach 80., 

kiedy na tronie Piotrowym zasiadł Jan Paweł II. Na pytanie o. Kondora, czy poświęcenie Rosji Maryi rzeczywiście dokonało 

się tak, jak prosiła Matka Boża, siostra Łucja odpowiedziała: „Tak, ale za późno”. https://misyjne.pl/ojciec-swiety-poswieci-rosje-i-

ukraine-niepokalanemu-sercu-maryi/ .    https://youtu.be/E8jB9qmpwI4  

 

https://misyjne.pl/temat/papiez-franciszek/
https://misyjne.pl/ojciec-swiety-poswieci-rosje-i-ukraine-niepokalanemu-sercu-maryi/
https://misyjne.pl/ojciec-swiety-poswieci-rosje-i-ukraine-niepokalanemu-sercu-maryi/
https://youtu.be/E8jB9qmpwI4


 
FOT. EPA/YURI KOCHETKOV   

Rosja – kraj niepraktykujących chrześcijan? 

Tylko 6% mieszkańców Rosji regularnie uczestniczy w niedzielnych liturgiach, chociaż 71% deklaruje przynależność do 

Kościoła prawosławnego – wynika z danych sondażu przeprowadzonego w 2017 przez renomowany Pew Research Center. 

 

fot. PAP 

Rosja nie jest też krajem chrześcijańskim, jeśli chodzi o ochronę życia. Rosjanki, które obecnie mają około 
50 lat, dokonały w swoim życiu średnio od ośmiu do dziesięciu aborcji.                                                        

W Rosji aborcje przeprowadza się nawet w siódmym miesiącu. Bije pod tym względem niemal wszystkie kraje świata. 

https://misyjne.pl/rosja-kraj-niepraktykujacych-chrzescijan/ 

 

https://misyjne.pl/temat/rosja/
https://misyjne.pl/temat/aborcja/
https://misyjne.pl/rosja-kraj-niepraktykujacych-chrzescijan/


 
FOT. EPA/FILIP SINGER   

 

Dotychczas zginęło trzech kapelanów Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, którzy nieśli posługę narodowi ukraińskiemu, armii 
ukraińskiej. Teraz docierają do nas wiadomości z okupowanych terytoriów, że duchowni CPU są prześladowani, że 
(Rosjanie) próbują przeciągnąć ich na swoją stronę” – relacjonował metropolita kijowski i całej Ukrainy. „Nasze 
duchowieństwo znajduje się teraz w niebezpieczeństwie” – ocenił Epifaniusz. 
 

fot. EPA/ROMAN PILIPEY. 

 https://misyjne.pl/rosjanie-przesladuja-duchownych-cerkwi-prawoslawnej-ukrainy/

 

 FOT. MACIEJ KLUCZKA     
 
                                                        HTTPS://MISYJNE.PL/ROSJA-NIE-MOZNA-PRZYJSC-DO-KOSCIOLA-I-UDAWAC-ZE-NIC-SIE-NIE-STALO-KAPLAN-
PRAWOSLAWNY-SADZONY-ZA-KAZANIE-ANTYWOJENNE-ROZMOWA%EF%BF%BC/ 
 

 
 

https://twitter.com/share?url=https://misyjne.pl/rosjanie-przesladuja-duchownych-cerkwi-prawoslawnej-ukrainy&text=Rosjanie%20prze%C5%9Bladuj%C4%85%20duchownych%20Cerkwi%20Prawos%C5%82awnej%20Ukrainy
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https://misyjne.pl/rosja-nie-mozna-przyjsc-do-kosciola-i-udawac-ze-nic-sie-nie-stalo-kaplan-prawoslawny-sadzony-za-kazanie-antywojenne-rozmowa%ef%bf%bc/


Przyczyny wojny na Ukrainie. Dlaczego w 
2014 Rosjanie zajęli Krym i rozpoczęli rozbiór 

Ukrainy? 
https://wielkahistoria.pl/przyczyny-wojny-na-ukrainie-dlaczego-w-
2014-rosjanie-zajeli-krym-i-rozpoczeli-rozbior-ukrainy/ 

 
Gdy rozpadał się Związek Radziecki, na Ukrainie pozostały 2 tysiące strategicznych głowic jądrowych i 2500 pocisków taktycznych. 
Niestabilny i niezabezpieczony kraj posiadał trzeci co do wielkości arsenał jądrowy na świecie. Waszyngton obawiał się zgubionych głowic. 
Bill Clinton i Borys Jelcyn dobili w grudniu 1994 roku targu z Ukrainą. 
Na mocy porozumienia Ukraina miała wysłać swe głowice do Rosji celem ich demontażu dzięki amerykańskiemu know-how. Ukraina 
otrzymała w zamian za to obietnicę: Rosja miała respektować jej suwerenność i granice, wyrzekając się „groźby lub użycia siły” przeciwko 
jej niepodległości, Stany Zjednoczone zaś miały ją chronić przed rosyjską agresją na forum ONZ. Ukraińcy mieli wkrótce się dowiedzieć, 
jak mało wiarygodne były te zapewnienia. 

„Uosobienie korupcji i chciwości” 
W wyborach [z roku 2010] do władzy wrócił [były premier], skorumpowany Wiktor Janukowycz, dzięki wysiłkom równie zdeprawowanego 
politycznego konsultanta Paula Manaforta, którego biurem w Kijowie kierował Konstantin Kilimnik, głęboko powiązany z rosyjskim 
wywiadem. 
Pieniądze wykładali oligarchowie związani z mafiami i Kremlem. Manafort pobrał od Janukowycza miliony dolarów i wyprał je przez 
zagraniczne konta. Przyciągnęło to uwagę FBI, które zaczęło go podsłuchiwać w ramach operacji zagranicznej. Manafort dogadywał się 
też z najbogatszymi i najbardziej podejrzanymi oligarchami, w tym Dmytrem Firtaszem, zbirem Putina i prominentnym współpracownikiem 
rosyjskiej mafii, który w październiku 2013 roku został oskarżony w Chicago za federalne przestępstwa korupcyjne.  
 
Firtasz był ukraińskim pośrednikiem dla Gazpromu, rosyjskiego państwowego giganta gazowego. Putin wykorzystywał tę firmę jako 
narzędzie polityki zagranicznej i mechanizmu korupcji. Firtasz kupował od Gazpromu gaz po znacznie zaniżonej cenie. Sprzedawał go 
Ukrainie z trzykrotnym przebiciem, dzięki czemu zarobił 3 miliardy dolarów i opłacał prorosyjskich polityków, głównie Janukowycza, żeby 
spełniali życzenia Kremla. 
Poprzez tych oligarchów prezydent płacił honoraria Manaforta. Naśladując nowobogackie gusta Manaforta, Janukowycz wybudował za 250 
milionów dolarów posiadłość na północ od Kijowa. Znalazły się tam marmurowe klatki schodowe, złote sedesy i zoo z pawiami i dzikami – 
wszystko za pieniądze ukradzione ze skarbu państwa. Ci dwaj uosabiali korupcję i chciwość, jakie przenikały system polityczny i 
gospodarczy kraju. 

Oficer prowadzący z KGB 
Jesienią 2013 roku Manafort wezwał swego klienta do zawarcia z Unią Europejską umowy o wolnym handlu, która połączyłaby Ukrainę z 
Zachodem i amerykańskimi korporacjami. Janukowycz otwarcie ją poparł. Opowiadała się za nią przytłaczająca większość opinii 
publicznej. Ale nie Putin. Nie zamierzał pozwolić Ukrainie związać się z UE, tak samo jak nie chciał dopuścić, by związała się z NATO. 
Uważał ją za swój kraj: rdzenny element samej Rosji. 
Za kulisami szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku Putin próbował wyjaśnić Bushowi tę ideę prostymi słowami: „Nie rozumie pan, 
George. Ukraina nie jest nawet państwem. Czym jest Ukraina? Część jej terytoriów to Europa Wschodnia, ale większość to nasz prezent”. 
Największym prezentem był Półwysep Krymski, baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i teren kontrolowany przez Rosję od końca XVIII 
wieku do roku 1954, gdy Chruszczow przekazał go Ukrainie jako zadośćuczynienie za ludobójcze represje Stalina wobec jej mieszkańców. 
Putin spotkał się z Janukowyczem dwukrotnie. Pod koniec października i ponownie w początkach listopada 2013 roku i groził mu bez 
owijania w bawełnę, tak jak oficer prowadzący KGB rozmawiałby z mocno skompromitowanym zagranicznym agentem. Miał dwa sposoby 
na zastraszenie go. 
Rosja mogła poważnie zaszkodzić Ukrainie gospodarczo – i tak robiła – lub mogła pożyczyć jej miliardy. Rosyjski wywiad zgromadził zaś 
całe tomy kompromatów na Janukowycza i był gotowy je ujawnić w każdej chwili. 
Na 28 listopada wyznaczono na Litwie szczyt UE; wszyscy oczekiwali, że Janukowycz podpisze tam umowę. On się jednak wycofał. 

„Byłoby wspaniale skleić tę sprawę” 

https://wielkahistoria.pl/przyczyny-wojny-na-ukrainie-dlaczego-w-2014-rosjanie-zajeli-krym-i-rozpoczeli-rozbior-ukrainy/
https://wielkahistoria.pl/przyczyny-wojny-na-ukrainie-dlaczego-w-2014-rosjanie-zajeli-krym-i-rozpoczeli-rozbior-ukrainy/


Tego wieczoru ulicami Kijowa pomaszerowało na Majdan tysiąc demonstrantów. Trzy dni później było ich 100 tysięcy. Wkrótce setki 
tysięcy. Nie powiewali pomarańczowymi sztandarami, ale niebieskimi flagami Unii Europejskiej. Rosyjskie media przedstawiały ich jako 
bandę neonazistów. 

Czytaj też: Na Ukrainie ludzie umierali z głodu, a Stalin kazał wysyłać zboże do Polski. Dlaczego to robił? 

Janukowycz przeforsował w Radzie Najwyższej Ukrainy prawo zakazujące protestów i próbował dodać putinowskie klauzule do konstytucji. 
Demonstranci domagali się teraz dwóch rzeczy: zbliżenia z UE i ustąpienia prezydenta. 
Stany Zjednoczone naciskały na Unię Europejską, aby wynegocjowała umowę o podziale władzy pomiędzy ukraińskim prezydentem a jego 
przeciwnikami politycznymi, unijni ministrowie jednak zwlekali, wzdragając się przed starciem z Putinem. 
27 stycznia 2014 roku podsekretarz stanu do spraw Europy i Eurazji Victoria Nuland zatelefonowała do amerykańskiego ambasadora na 
Ukrainie Geoffreya Pyatta. Nuland posiadała najwyższą rangę dyplomatyczną w służbie zagranicznej – zawodowego ambasadora i miała 
doświadczenie w kontaktach z Rosją, zajmowała się tym w ten czy inny sposób przez trzydzieści lat. Uważała, że już najwyższy czas, by 
do procesu negocjowania zmiany władzy na Ukrainie włączyć ONZ. 
– Byłoby wspaniale skleić tę sprawę i nakłonić ONZ do pomocy, no bo wiesz, pieprzyć UE. 
– Właśnie – powiedział Pyatt. – Sądzę, że powinniśmy coś zrobić, żeby to sklecić, bo na pewno, jeśli to zacznie nabierać kształtu, Rosjanie 
będą działali zakulisowo, by to storpedować. 
Rosyjscy szpiedzy monitorowali i podsłuchiwali tę rozmowę, w trakcie której amerykańscy dyplomaci rozmawiali o tym, którego z 
przeciwników Janukowycza należy poprzeć. Kilka dni później wrzucili zapis tej rozmowy na YouTube, by posłuchał jej sobie świat. 
„Od dwudziestu pięciu lat nie opublikowali rozmowy telefonicznej”, stwierdziła potem Nuland. „Putin dokładnie wiedział, co robimy […]. 
Później bardzo mu się przydało pokazywanie nas jako modelowego przykładu mieszania się w sprawy innych krajów”. 

Operacja Armagedon 
Ta kradzież strategicznych informacji była częścią szerszej, prowadzonej od miesięcy rosyjskiej kampanii na Ukrainie. „Operacja 
Armagedon”, czyli prowadzenie stałego szpiegostwa internetowego w celu zakłócenia procesu zbliżania kraju z UE, wzięła na cel  ukraiński 
rząd, wymiar sprawiedliwości i wojsko. 
Gdy Putin dumnie przewodniczył zimowej olimpiadzie w Soczi, tysiąc kilometrów na południowy wschód od Kijowa – rosyjscy sportowcy 
zdobyli co najmniej 15 medali dzięki wsparciu państwowego programu dopingowego nadzorowanego przez oficerów wywiadu – jego ludzie 
bombardowali ukraińskie stacje telewizyjne, media i polityków kolejnymi atakami DDoS (blokady usług). 
18 lutego żołnierze i snajperzy Janukowycza zaczęli używać ostrej amunicji; doszło do masakry cywilów. W ciągu trzech dni zab ili 100 
osób. Prezydenta zaczęli opuszczać sojusznicy. Pięć dni później na rozkaz Putina został ewakuowany do Rosji. 
Rosyjskie media uderzyły w wyższe tony: w Kijowie władzę przejąć miała faszystowska junta w wyniku zamachu stanu inspirowanego 
przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, po usunięciu siłą demokratycznie wybranego prezydenta. 

Bezprecedensowa agresja. Zajęcie Krymu 
Gdy Janukowycz się ukrył, Putin poprowadził ceremonię zamknięcia igrzysk w Soczi, po czym nakazał rosyjskim siłom specjalnym i 
oddziałom z głównej bazy Floty Czarnomorskiej opanować krymskie lotniska i gmach regionalnego parlamentu. 
Półwysep zalały tysiące rosyjskich żołnierzy w mundurach pozbawionych odznak. Putin twierdził, że to miejscowe grupy paramili tarne. 
Minister obrony Siergiej Szojgu zaprzeczył, by na Krymie znajdowali się rosyjscy żołnierze, mimo że poddawali się im żołnierze ukraińscy. 
Ukraińcy zaczęli nazywać najeźdźców „zielonymi ludzikami”, jako że najwyraźniej musieli przybyć z kosmosu. 
Rosjanie przecięli światłowody i zaatakowali krajową firmę telekomunikacyjną, odcinając połączenia między Krymem i resztą Ukrainy. 
Ucierpiały sieci komórkowe, kablowe i Internet. Główne serwisy ukraińskich ministerstw i mediów zostały unieruchomione atakam i DDoS. 
Telefony komórkowe parlamentarzystów zhakowano. Putin wezwał Janukowycza do swej willi i nakazał mu podpisać antydatowany list, w 
którym w imieniu Ukrainy prosił Rosję o pomoc. 
18 marca Putin wkroczył na Kreml i oświadczył wśród gromkich braw, że Krym został połączony z Rosją. Putin złamał zasady, traktaty i 
porozumienia dotyczące suwerenności państw i nienaruszalności granic, które pozwalały utrzymać w Europie pokój od czasu II wojny 
światowej. Żaden kraj nie zabrał innemu ziemi w taki sposób od czasu inwazji Husajna na Kuwejt w 1990 roku. 
W dodatku Rosja uczyniła to bez jednego wystrzału. Wystarczyły cyberataki, manipulacje medialne i operacje psychologiczne. Był to 
przykład wybitnej skuteczności wojny politycznej XXI wieku. 

Ogromna stawka 
Rosyjski prezydent nie zamierzał na tym poprzestać. W południowo-wschodniej części Ukrainy mieszkały tysiące ludzi mówiących po 
rosyjsku i identyfikujących się ze Związkiem Radzieckim. 17 kwietnia Putin nazwał te tereny „Noworosją”, tak jak nazywały się w XVIII 
wieku za Katarzyny Wielkiej. Już wcześniej zarejestrowano domeny internetowe o tej nazwie. 
W ciągu kilku dni nowe zastępy zielonych ludzików opanowały budynki władz regionalnych i lokalnych, proklamując powstanie Don ieckiej i 
Ługańskiej Republiki Ludowej. Słabiej uzbrojona armia ukraińska starała się wiosną i latem mobilizować, podczas gdy Putin posyłał 
dziesiątki tysięcy żołnierzy bez mundurów oraz tony broni i amunicji, cały czas twierdząc, że ich tam nie ma. 
W ciągu następnych pięciu lat Ukraina miała stracić ponad 13 tysięcy żołnierzy. Wojna stworzyła miliony uchodźców; 4 miliony pozostały 
uwięzione na terenie separatystycznych republik. Stawka była ogromna. 
„Jeśli Ukrainie uda się wyrwać spod rosyjskich wpływów, jest możliwe, że Europa będzie zjednoczona, wolna, demokratyczna i będzie 
cieszyć się pokojem”, stwierdził William B. Taylor, amerykański ambasador na Ukrainie w latach 2006–2009. „Jeśli natomiast Rosja 
zdominuje Ukrainę, stanie się ponownie imperium, prześladującym własnych obywateli i zagrażającym sąsiadom i reszcie świata”.    

 

Przyczyny konfliktu między Rosją a Ukrainą. To dlatego Putin zaatakował 

Rosjanie i Ukraińcy przez wiele lat żyli w zgodzie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jednak ta 
sytuacja zupełnie zmieniła się po 2013 roku. Dlaczego Władimir Putin zmienił kurs polityczny 
wobec Ukrainy? Materiał powstał na podstawie tekstu opublikowanego na łamach 
portalu www.wielkahistoria.pl. Chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj artykuł "Przyczyny wojny 
na Ukrainie. Dlaczego w 2014 Rosjanie zajęli Krym i rozpoczęli rozbiór Ukrainy?". 
https://wiadomosci.wp.pl/przyczyny-konfliktu-miedzy-rosja-a-ukraina-to-dlatego-putin-zaatakowal-6748610127849601v

 
 

https://wiadomosci.wp.pl/konflikt-na-ukrainie-6034430469812865c 
 
https://youtu.be/CkH0BV0cSQw 

 

https://wielkahistoria.pl/glod-na-ukrainie-1946-1947-ludzie-konali-z-glodu-a-stalin-kazal-wysylac-zboze-do-polski/
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                                              https://stacja7.pl/wiara/czy-nawrocenie-rosji-jest-kluczowe-dla-zatrzymania-wojny-odpowiada-abp-grzegorz-rys/ 
 

 
 

Czy jesteśmy świadkami realizacji tajemnic fatimskich? Jak odnaleźć się w rzeczywistości wojny? Co każdy z 

nas może zrobić na rzecz pokoju? Wyjaśnia abp Grzegorz Ryś. 

Po pierwsze – moje nawrócenie 
W rozmowie z ks. Pawłem Garbarą, arcybiskup Grzegorz Ryś został m.in. zapytany o to, czy jesteśmy w jakimś wymiarze 

świadkami realizacji tajemnic fatimskich? Czy wezwanie do modlitwy i pokuty w intencji nawrócenia Rosji jest kluczowe dla 

zatrzymania tego konfliktu? Nawrócenie Rosji to jest pojęcie dość abstrakcyjne – wyjaśnia arcybiskup. Kto to jest 

Rosja? Nawrócenia wymaga każdy, niezależnie od tego, po której stronie wojny by się nie znalazł. Jeśli nie będzie nawrócenia, 

nie będzie żadnego pokoju. Abp Ryś nawiązał także do adhortacji Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia − o pojednaniu i 

pokucie, w której zaznaczał, że charyzmatem Kościoła jest dążenie do tzw. pojednania źródłowego. To jest pojednanie, które 

dotyka rzeczywistości mojego osobistego, własnego grzechu i kiedy ja identyfikuje własny grzech i moją winę w kwestii 

sporu, konfliktu, wojny, to moja wina  

Orędzie fatimskie trzeba czytać w innym kluczu 
Nie chodzi o to, że uciekam w ten sposób od orędzia fatimskiego, myślę że trzeba je troszeczkę inaczej czytać – kontynuuje 

abp Ryś. Pan Bóg daje takie łaski przygotowując nas na niektóre wydarzenia. W takim kluczu czytamy przecież orędzie św. 

siostry Faustyny, całe orędzie Jezusa Miłosiernego, które jest ewangeliczną odpowiedzią na straszny dramat I i II wojny 

światowej, na to wszystko kim się okazał człowiek pośrodku tych dwóch wojen. I teraz to wezwanie do nawrócenia, które jest 

wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przy całej swej popularności – jeśli uwzględnimy to, że w dziesiątkach, setkach kościołów 

w każdej diecezji, każdego 13. dnia miesiąca odbywają się procesje fatimskie i modlitwa różańcowa z odwołaniem się do 

orędzia z Fatimy – to jest być może kluczowe. Daj Boże, żeby ta modlitwa kształtowała naszą świadomość, myślenie o tym 

konflikcie, który się dzieje, żeby nam pokazywała zakres naszej odpowiedzialności o pokój na świecie. 

Nie wolno pozwalać sobie na uproszczenia 
Metropolita łódzki zaznaczył także, że w tym czasie nie wolno pozwalać sobie na uproszczenia. Zareagowałem lekkim 

protestem, żeby nie pozwalać sobie na zwykłe uproszczenia. Rosja to jest wielki świat, wręcz odrębny (…) Trzeba by mieć 

przed oczami całą tą rzeczywistość, żeby nie mówić za prosto o nawróceniu Rosji w takiej kategorii, że wszyscy są wrzuceni 

do jednego worka – są barbarzyńcami i mordercami i w równym stopniu odpowiedzialni za zbrodnie tej wojny, tak nie 

jest. Byłoby też strasznym dramatem, gdybyśmy sobie pozwalali na takie uproszczenia. 

„Pokój nie jest tylko brakiem wojny” 
W rozmowie abp Grzegorz Ryś wyjaśnił także czym jest pokój. Kiedy się schodzimy na modlitwę o pokój, to schodzimy się, 

żeby modlić się o rodzaj cudu. Bo pokój nie jest tylko brakiem wojny. 

Pokój na Ukrainie nie będzie polegał tylko na tym, że ludzie na raz przestaną do siebie strzelać. Pokój musi polegać na tym, 

że ludzie podejmują życie w harmonii, jedności, która nie jest tylko wzajemną tolerancją. (…) To jest wielkie wyzwanie jak być 

sakramentem jedności w czasie wojny – podkreśla arcybiskup. 

Całej rozmowy można posłuchać na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej: https://youtu.be/zYZ5fTS7hOs

 

https://stacja7.pl/wiara/czy-nawrocenie-rosji-jest-kluczowe-dla-zatrzymania-wojny-odpowiada-abp-grzegorz-rys/
https://youtu.be/zYZ5fTS7hOs
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11.03.2022 GRZEGORZ BRAUN OTWARCIE O WOJNIE NA UKRAINIE: https://vod.banbye.pl:31006/video/v_Mzxp-q0hS-3W/480.mp4 

►Książkę "Ministerstwo Spraw Przegranych" można zamówić tutaj --- https://bit.ly/3pp1NRD                                                                                                                       

►Książki Grzegorza Brauna Z AUTOGRAFEM dostępne tutaj --- https://bit.ly/2TNGTPz 

 

 
 

https://oblaci.pl/2022/03/12/vadim-dorosh-omi-posluguje-jako-kapelan-wojskowy-na-ukrainie/ 
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obawa-o-ukrainskich-

uchodzcow-istnieje-powazne-

ryzyko-handlu-ludzmi/ 
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https://www.o2.pl/informacje/ukrainka-trafila-do-osrodka-dla-uchodzcow-zostala-zgwalcona-
6747606735231712a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=o2-push&utm_content=6230dfc8c623b843259f08bf 
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FOT. EPA/FILIP SINGER                                                               Zobacz też: https://misyjne.pl/402715-2/  

 
                                                                 

 
 

 
 
 
 
 

 

Audycja dla dzieci zniknęła z Polskiego Radia. Puszczono w niej parodię "Kiedy ranne 
wstają zorze". https://kultura.onet.pl/wiadomosci/religijna-audycja-dla-dzieci-zniknela-z-polskiego-radia-to-efekt-wpadki/dtf9dbn 

 

W niedzielnej audycji w Polskim Radiu 
Dzieciom wyemitowano parodię pieśni 
religijnej: https://www.o2.pl/plotki/ale-wpadka-radia-sluchaly-dzieci-

ostrzegam-zapnijcie-pasy-6739675967110080a 
Kiedy ranne wstają zorze, kac dokucza 

coraz gorzej. A tu jeszcze nam gorzała 

w ciągu nocy podrożała. O dobry Panie 

spraw, żeby w Sejmie nie było zgrywów, 

a w aptekach sprzedawali na receptę spirytus   
https://www.o2.pl/informacje/polskie-radio-puscilo-to-podczas-audycji-dla-
dzieci-bedzie-kara-6740182678354848a . https://youtu.be/V-0CAOTaVyE 
 

 
 

Podbiegła do ambony  i zaczęła krzyczeć. 
Kamery telewizji uchwyciły reakcję księdza 
https://kultura.onet.pl/wiadomosci/podbiegla-do-ambony-i-zaczela-krzyczec-kamery-uchwycily-reakcje-
ksiedza/lqttbt9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://radioszczecin.pl/6,437082,ukrainka-

zgwalcona-w-niemieckim-obozie-dla-uchod 

Meklemburgia – Pomorze. Niemcy: Region od Nord Stream 2 odmawia 

udzielenia pomocy Ukrainie: https://www.euractiv.pl/section/migracje/news/niemcy-meklemburgia-

pomorze-przednie-pomoc-humanitarna-ukraina-nord-stream-2-

rosja/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=u7xjFj9FK6YRh_XGrSWsT87TvUut

SIUqK.i.we5lvkZm9dQs1Tt3W_3krezg100HVapAcUK2sA 
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14.03.2022 Biskupi powołali Delegata KEP ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej, którym został bp Piotr Turzyński. 
 
Ks Bp Piotr Turzyński o Patriotach i LGBT: https://youtu.be/JZ-xi4Q1xpk 

 

- Czy jest jakiś sklep z życiem? – pytał. Czy można iść do jakiejś galerii i 
kupić trochę więcej życia? Nie ma i nie będzie. Życie jest darem, które 
po prostu otrzymujemy - dodał w homilii biskup: Popieramy ideę 
marszu, tym bardziej, że jest dziś wiele kontrmanifestacji przeciwko 
życiu, a niestety ten atak na drugiego człowieka jest niepotrzebny - 
mówią uczestnicy: Prawdziwe przeznaczenie rodziny to mężczyzna i 
kobieta. Dziś widzimy, jak bardzo rodzina jest zagrożona szcególnie 
poprzez manifestację środowisk LGBT - mówi Kamila Rzepka, doradca 
życia rodzinnego Diecezji Radomskiej: Bycie kobietą, żoną, matką jest 
cudowne. Bycie ojcem, mężem, tatą jest wielkim darem. I ja też się 
cieszę i w tym bożym projekcie też się łapię, bo kiedys byłem synem, a 
teraz jestem wujkiem - mówi ks. bp Piotr Turzyński: 
https://radioplus.com.pl/diecezja/38505-foto-przez-radom-przeszedl-viii-marsz-dla-zycia-i-rodziny 
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https://youtu.be/JZ-xi4Q1xpk
https://radioplus.com.pl/diecezja/38505-foto-przez-radom-przeszedl-viii-marsz-dla-zycia-i-rodziny


https://cyberdefence24.pl/social-media/wojna-dezinformacyjna-jak-rozpoznac-
falszywe-posty-dotyczace-ukrainy  Inwazja Rosji na Ukrainę wywołała falę 

dezinformacji w prasie i w mediach społecznościowych. Od początku wojny jesteśmy zalewani wprowadzającymi w 
błąd filmami na kanałach społecznościowych trolli promujących teorie spiskowe. Sponsorowana przez Rosję 
propaganda szerzy fałszywe treści. Obok konfliktu zbrojnego trwa wojna informacyjna, która toczy się nie tylko w 
mediach społecznościowych. To walka toczona przez rządy zarówno Ukrainy, jak i Rosji.                                                                                
BBC podpowiada, jak rozpoznać nieprawdziwe informacje i powstrzymać ich masowe rozprzestrzenianie się. Uwaga 
na stare i wprowadzające w błąd filmy. Często udostępniane są bardzo drastyczne materiały wideo przedstawiające 
to, co dzieje się w terenie Ukrainy. Nie wszystkie są prawdziwe, bo zdarzają są też nagrania ze starych konfliktów, 
które internauci upowszechniają bez zastanowienia. Często ludzie dzielą się tym, ponieważ są zszokowani i chcą 
pomóc, ale nieprawdziwe treści tylko pogłębiają chaos w tym kraju. Jeden z materiałów filmowych, który stał się 
wiralem, miał pochodzić z konfliktu na Ukrainie, ale w rzeczywistości został nakręcony w Syrii. Sposobem, aby 
dowiedzieć się, czy film jest prawdziwy; wskazówki: pogoda, znaki drogowe, języki, którymi posługują się ludzie. 

 Chińskie MSZ: Twierdzenia, że Rosja prosiła nas o sprzęt wojskowy, to dezinformacja 
Filmy z rosyjskiej inwazji na Krym i z wybuchu w Bejrucie w 2020 roku były szeroko udostępniane jako pochodzące z 
obecnego konfliktu. Korzystając z Map Google, można dowiedzieć się, czy film rzeczywiście pochodzi z miejsca, w 
którym się znajduje. Używając z kolei opcji wyszukiwania odwrotnego obrazu można sprawdzić, czy ten sam film lub 
obraz nie był wcześniej udostępniany online. To pozwoli rozpoznać czy nie został poddany recyklingowi z 
poprzedniego wydarzenia. Fejkowe materiały twierdzące, że wojna w Ukrainie to oszustwo, często stają się wiralami. 
Ważne jest, aby sprawdzić, kto udostępnił post - czy można zweryfikować, kim jest i czy stanowi zaufane 
źródło. Niektórzy publikujący wprowadzające w błąd filmy robią to tylko z chęci otrzymania wielu polubień i 
udostępnień. Jednak inni robią to celowo i chcą przeforsować pewne narracje – w celu wzmocnienia swoich 
programów politycznych lub zasiania wątpliwości, dezinformacji i zamieszania. Inwazja na Ukrainę: fake newsy 
krążą w internecie na masową skalę. Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji? Po pierwsze, 
stawiając na weryfikację. Dezinformacja szerzy się tak łatwo, bo nie sprawdzamy przekazywanych treści. Niedawno 
media na całym świecie powtórzyły i rozpowszechniły fałszywą informację, że aktor Leonardo DiCaprio przekazał 
Ukrainie 10 milionów dolarów . Fake news został także udostępniony przez dziesiątki tysięcy ludzi w mediach 
społecznościowych. / https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1117359%2Cprezes-pap-mamy-do-czynienia-z-prawdziwa-wojna-dezinformacyjna.html 

 Fake news o 10 mln od DiCaprio dla Ukrainy obiegł świat. Jaka jest prawda o darowiźnie aktora? 
Jak sprawdził CNN, DiCaprio ani nie przekazał darowizny w wysokości 10 milionów dolarów na Ukrainę, ani też nie ma członka 
rodziny z Odessy (ani nikt z jego bliskich nie pochodzi z Ukrainy). Źródło z otoczenia aktora podało, że DiCaprio jest po stronie 
Ukrainy i przekazał darowizny humanitarne związane z Ukrainą na rzecz CARE, Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, Save 
the Children i agencji ONZ ds. Uchodźców, ale suma 10 milionów dolarów jest nieprawdziwa. Bądź sceptyczny. Wstrzymaj się z 
udostępnieniem. Warto zwrócić uwagę, że konta rosyjskich trolli często mają niewielu obserwujących lub nie mają ich wcale, 
zdjęcia profilowe używają popularnych nazwisk. Trolle często zaczęły też publikować w mediach społecznościowych dopiero po 
rozpoczęciu inwazji. Podobnie było z relacjami, które promowały fałszywe twierdzenia o pandemii Covid i związane z nią teorie 
spiskowe. Podobnie dzieje się w przypadku tej wojny. Trolle tak samo podrzucają fałszywe tropy – na przykład o tym, 
że "poszkodowani w bombardowaniu są wynajętymi aktorami". Wiele informacji o wojnie w mediach społecznościowych 
jest dramatyczna i szokująca. Wywołuje reakcję i sprawia, że internauci udostępniają posty, nie sprawdzając czy są prawdziwe.

 
 

https://konkret24.tvn24.pl/swiat,109/przeniesienie-najswietszego-sakramentu-z-
katedry-do-bunkra-nie-to-stary-film,1099340.html                                         
Podany opis sceny z filmu jest jednak nieprawdziwy. Nagranie nie powstało podczas trwającej obecnie wojny w Ukrainie i nie pokazuje przewiezienia 
Najświętszego Sakramentu. Na nieaktualność filmu zwracało uwagę wielu komentujących. "Jesteś katoliczką czy nie, to podobno fałsz. Pokazuje tylko, jak łatwo 
ludzie ulegają wpływom, gdy żeruje się na ich emocjach" - odpisał jeden z użytkowników na cytowany wcześniej komentarz o "niesamowitym poruszeniu" 

filmem. Inni publikowali np. link do chińskiego artykułu, w którym wyjaśniano, że nagranie pokazuje pożegnanie zmarłego 
ukraińskiego pilota z 2018 roku.Ale to także nie jest prawda. Jak sprawdziliśmy, film ten po raz pierwszy opublikowano na Twitterze kilka lat 

wcześniej - w styczniu 2015 roku. Już wtedy towarzyszył mu - popularny w rosyjskojęzycznej sieci - opis: "Popatrzcie 'bracia' Rosjanie, jak Ukraińcy witają 
bohatera-cyborga". Tak opisywano wówczas wiele nagrań, których fragment krąży teraz jako "przeniesienie Najświętszego Sakramentu". Oryginalne wideo jest 
bowiem dłuższe, na jego końcu oglądamy kondukt pogrzebowy, który wchodzi z trumną najprawdopodobniej na cmentarz. Jeśli chodzi o miejsce, w którym 

powstało omawiane nagranie, to wbrew sugestii autora cytowanego na początku wpisu nie są to okolice Kijowa. W 10. sekundzie widzimy znak 
drogowy z nazwami miejscowości Stryj i Drohobycz. Nie udało nam się ustalić dokładnej lokalizacji nagrania, ale zarówno Stryj, jak i 

Drohobycz leżą w obwodzie lwowskim, a więc na zachodniej Ukrainie, ponad 600 km od Kijowa. Czytaj też: https://www.o2.pl/informacje/to-wszystko-nie-jest-
prawda-wagnerowiec-w-rekach-ukraincow-6746733790890592a 
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https://twitter.com/alcaudon7/status/1503158981719699456
https://twitter.com/Iryna_zr/status/561256641002479616?s=20&t=kGx9ItnPU6RPLdNJN5Rlkw
https://youtu.be/Ur2ZPGAyLxo
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https://youtu.be/mUxvLTPnvLM  
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https://www.radiomaryja.pl/informacje/wladze-ukrainy-sily-rosyjskie-zniszczyly-lub-uszkodzily-28-cerkwi-synagog-i-meczetow/ 

 

 
https://deon.pl/kosciol/poruszajaca-modlitwa-papieza-za-ukraine-panie-jezu-urodzony-pod-bombami-w-kijowie,1935599  

Papież Franciszek podczas audiencji generalnej. Fot. FABIO FRUSTACI / PAP / EPA

 
 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/wladze-ukrainy-sily-rosyjskie-zniszczyly-lub-uszkodzily-28-cerkwi-synagog-i-meczetow/
https://deon.pl/kosciol/poruszajaca-modlitwa-papieza-za-ukraine-panie-jezu-urodzony-pod-bombami-w-kijowie,1935599


  Czym jest miłość: https://youtu.be/weyqH-qgCOQ

 
 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1117193%2Cministerstwo-obrony-ukrainy-rosjanie-pala-w-donieckich-piecach 

 

 
https://vod.banbye.pl:31006/video/v_ZbuXRDTOrPr-/480.mp4 
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Stop Biznesowi Śmierci | Stop Aborcji -  https://vod.banbye.pl:31000/video/v_8hwyserfT87x/480.mp4 

 

 

Gdzie się podziała pandemia - 
Ofensywa globalistów trwa - 
Jerzy Zięba - 

https://vod.banbye.pl:31006/video/v_1As2upzrlfaB/480.mp4 
 

 

 

Ukrainka i Rosjanka razem na 
scenie. Artystki wykonały 
„Modlitwę za Ukrainę” 
https://youtu.be/nX5WQAdEoI8 

 
 
 

Straż miejska zakłóca 

przemówienie o związkach 

szczepień z aborcją:                         
https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_qe9DmGandMNt/480.mp4  
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https://pch24.pl/stolica-apostolska-oferuje-rosji-mediacje-ale-moskwa-nie-jest-zainteresowana/ 
 
https://pch24.pl/burmistrz-kijowa-zaprosil-papieza-do-odwiedzenia-miasta-liczy-ze-pomoze-to-w-zakonczeniu-wojny/ 
 
https://pch24.tv/wazne-zobacz-jak-polska-modli-sie-o-pokoj/ 
 

 

Najbardziej wpływowa 

kobieta amerykańskiej 

telewizji chwali postawę 

Polaków - Dobre 

Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

 

 

Powiało lękiem  

i  

beznadzieją 
https://www.echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=20244&idd=8 

 

Świecka misjonarka w Boliwii: rodziny 
wyrzucają z domu kobiety, które odmawiają 
aborcji [ROZMOWA] 
https://misyjne.pl/misja/swiecka-misjonarka-w-
boliwii-rodziny-wyrzucaja-z-domu-kobiety-ktore-
odmawiaja-aborcji-rozmowa/ 

 

 

 https://pch24.pl/roberto-de-mattei-putin-to-falszywa-alternatywa-prawdziwa-jest-

fatima/ 

https://pch24.tv/wydanie-specjalne-dlugie-ramie-moskwy-w-watykanie-ja-katolik-

extra/ 

https://pch24.tv/prawoslawie-sekty-i-wiedzmy-gorny-o-rosji-i-zyciu-duchowym-rosjan/ 
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https://www.ekumenizm.pl/koscioly/wschodnie/patriarchat-antychrysta-i-metropolitalny-konsulat-milczenia/ 

 

https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-raducha/news-fundacja-kai-godek-rozda-ulotki-
uchodzczyniom-wojna-i-aborcj,nId,5899287 

 
https://pch24.pl/sad-apelacyjny-bedzie-proces-zabojcow-ks-jerzego-popieluszki-za-prowokacje-na-
chlodnej-wobec-duchownego-w-1983-r/ 
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Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 
W tymczasowo okupowanym Ługańsku w sklepie Kopiyka otwarto punkt ekstradycji ciał zmarłych „zmobilizowanych” 

mieszkańców okupowanych terytoriów. Tzw. „policja” rosyjskiej armii okupacyjnej przekazuje ciała. Jednocześnie krewnym 

ofiar wydaje się jedynie akty zgonu i pozwolenia na pochówek. Nie ma dokumentów, gdzie, jak iw jakich okolicznościach zginęli. 
https://wiadomosci.wp.pl/to-mieso-armatnie-putina-armia-mobilizuje-ochotnikow-z-doniecka-i-luganska-6748225103702848a 

 

 

MON Ukrainy: Rosjanie palą w piecach zwłoki poległych rekrutów w celu ukrycia 
prawdziwej liczby ofiar Rosjanie.               Używają pieców metalurgicznych w 
Doniecku do palenia zwłok poległych rekrutów i wolontariuszy. 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/inwazja-rosji-na-ukraine-mon-ukrainy-rosjanie-pala-w-piecach-zwloki-poleglych/wjwnlqk,79cfc278 

                                
 

 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua?__tn__=-UC*F
https://wiadomosci.wp.pl/to-mieso-armatnie-putina-armia-mobilizuje-ochotnikow-z-doniecka-i-luganska-6748225103702848a
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https://stacja7.pl/z-kraju/prezydent-zelenski-zasluzyl-na-podziw-w-chwili-proby-swoje-dobro-utozsamia-z-
dobrem-swego-kraju/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 
 

Autorstwa Janusz Kanimir - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76012945 
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https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-03-17/gruzja-odslonieto-
pomnik-prezydenta-lecha-kaczynskiego/ 
 

Na bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich w Batumi odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na tablicy upamiętniającej 
byłego prezydenta przypomniano, że 12 sierpnia 2008 roku, w piątym dniu rosyjsko-gruzińskiej wojny, ówczesny prezydent 
Polski Lech Kaczyński przyleciał do zaatakowanej przez Rosjan Gruzji, aby pokazać solidarność. 
 

PAP/Radek Pietruszka.   czwartek, 17 marca 2022

 

 

 
PAP/Radek Pietruszka, Gruzja. Odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Batumi 
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https://dorzeczy.pl/swiat/277501/to-zdjecie-obiegnie-swiat-poruszajacy-gest-ukraincow.html 
 

                           
Ukraińcy wystawili 109 wózków dziecięcych upamiętniających śmierć dzieci w trakcie rosyjskiej inwazji / Źródło: Facebook / Andrij Sadowy

 

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська 
безжально вбили 109 українських дітей. 
Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів 
тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над 
Україною. 

Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми 
закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти 
українських дітей і подарувати їм майбутнє. 
Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. 

Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини росії та публікуйте у 
соціальних мережах з хештегом #closethesky. 
Захистіть українських дітей та українське небо! 

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-
scale Russian invasion of Ukraine. Empty prams on Rynok Square today 
symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky 
instead of decisive actions of the world. This is a terrible price of war that 
Ukraine is paying today. We call on all adults around the world to stand 
as one shield to protect Ukrainian children and give them future. 

Urge the governments of other countries to close the sky over Ukraine. 

Take photos of the initiative and spread the news about Russia's crimes 
on social networks with the hashtag #closethesky. 

Protect Ukrainian children and the Ukrainian sky! 
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https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/10290
77,Powstanie-czortkowskie-%e2%80%93-polski-
zryw-przeciw-Sowietom                                                                            
W nocy z 21 na 22 stycznia 1940 roku okupowany Czortków na Podolu stał się 
miejscem pierwszego zrywu Polaków przeciwko Sowietom, zrywu, który dla 
konspiratorów miał tragiczne zakończenie. 

 
Dworzec kolejowy w Czortkowie (dziś Ukraina), aut. nieznany, ukraińska Wikipedia/dp 

Zabrana wolność 
Po 17 września 1939 roku Czortków przejęli Sowieci. Mieszkańców pozbawiano ich dobytku, a tamtejsza inteligencja 

trafiała do więzień. Ludzie nie chcieli się na to godzić. Już w październiku 1939 roku roku zawiązała się organizacja 
konspiracyjna Stronnictwo Narodowe. Jej założycielami byli: Tadeusz Bańkowski, Henryk Kamiński i Heweliusz 

Malawski. Pomagał im także nauczyciel i harcmistrz Józef Opacki. Konspiratorzy wybrali dogodny moment dla swojej 

akcji. Duża część sowieckich żołnierzy wyjechała na front fiński. Data ta miała też swoje znaczenie symboliczne - była 
to rocznica wybuchu powstania styczniowego. 

"Z krzyżem!" 
Czortkowscy konspiratorzy nie posiadali broni, ale mimo wszystko podjęli się walki o wyzwolenie miasta. Część osób, 

która miała wziąć udział w powstaniu nie dotarła na wyznaczone miejsca. Mróz i obfite opady śniegu uniemożliwiły im 

stawienie się na akcji. Zryw mimo wszystko się odbył. Konspiratorzy ruszyli do walki z okrzykiem: "Z krzyżem!". Walka 
trwała kilka godzin. 

Zgodnie z planem udało im się opanować szpital. Sowieci jednak szybko się komunikowali i obronili kolejny punkt - 
koszary. Powstańcy w końcu stracili łączność, rozproszyli się i akcja została rozwiązana. Straty sowieckie wyniosły 3 

zabitych i 2 rannych żołnierzy Armii Czerwonej. Większość powstańców dostała się w ręce NKWD. Rozstrzelano 24 z 

nich, 55 wysłano do obozów pracy. Ci, którzy przeżyli, zostali zwolnieni po podpisaniu układu Sikorski-Majski w 1941. 
Wspomnienia Jerzego Janickiego 
Z Czortkowa pochodził dziennikarz Polskiego Radia Jerzy Janicki, autor wielu słuchowisk radiowych, m.in. 
"Matysiaków". Istotny wpływ na późniejszą twórczość Janickiego miało przeżycie dramatu wojny, wywózek, utraty 

bliskich. Już w grudniu zaczęły się pierwsze wywózki  – mówił o sowieckiej okupacji Jerzy Janicki w audycji "Zapiski ze 

współczesności". – Potem pamiętam dzień 13 kwietnia 1940, wyrzucono nas wtedy z własnego mieszkania (…). Wtedy 
była masowa wywózka wszystkich tych, których członkowie rodziny zostali aresztowani przez NKWD bądź przebywali 

za granicą. 

Posłuchaj wspomnień wojennych Jerzego Janickiego:                                                                          
- wspomina swoje dzieciństwo spędzone na Podolu i miejsce urodzenia,                                                                
- mówi o czasach II wojny światowej i okupacji sowieckiej na Podolu,  
- wspomina jednak Podole jako miejsce nie tylko naznaczone tragiczną historią, ale i jako cud 
natury. Nie ma nawet krzty przesady w tym co pisał Pol czy Asnyk, że można zjechać cały świat, 
ale kraju tak pięknego jak ten naprawdę nie ma – mówił o swoich rodzinnych stronach Jerzy 
Janicki. – Pan Bóg się zapomniał, kiedy kształtował tamtą ziemię.
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https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/397755,Ostra-Brama-%E2%80%93-Polacy-
zdobywaja-Wilno 

7 lipca 1944 roku oddziały Armii Krajowej pod dowództwem płk. Aleksandra 
Krzyżanowskiego w ramach akcji "Burza" rozpoczęły wraz z Armią Czerwoną akcję 
zdobywania Wilna. Biało-czerwony sztandar powiewał nad miastem tylko kilka 
godzin. Sowieci zamienili go na czerwony. 

 
Żołnierze AK na ulicach Wilna w lipcu 1944 Foto: Wikipedia/domena publiczna      Posłuchaj dziejów Armii Krajowej >>> 

Strategia 
Decyzja o samodzielnym ataku na Wilno przez oddziały Armii Krajowej, jako części strategicznego planu "Burza", 

podjęta została w czerwcu 1944 roku. Autorem operacji był Komendant Okręgu AK Wilno ppłk Aleksander 

Krzyżanowski ps. Wilk. Plan zakładał, że po rozpoczęciu akcji Niemcy opuszczą Wilno, ale na osobisty rozkaz Hitlera 
miasto zostało obsadzone przez liczący 17 tysięcy garnizon i zamienione w tzw. strefę ufortyfikowaną. 

 
Operacja "Ostra Brama" 7-13.07.1944. Miała ona na celu wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej i 

opanowanie miasta przed nadchodzącymi oddziałami Armii Czerwonej. Początkowo wzięło w niej udział około 4 

tysięcy żołnierzy AK. W bezpośrednich walkach o Wilno oraz w zewnętrznych atakach na linie komunikacyjne i 
pojedyncze oddziały Wehrmachtu uczestniczyło ponad 12,5 tys. żołnierzy AK. 7 lipca wieczorem Wilno zaczęli 

szturmować Sowieci. W bezpośrednich walkach na kierunku wileńskim wzięło wówczas udział około 100 000 żołnierzy 
wspieranych przez czołgi i lotnictwo. Oddziały garnizonu konspiracyjnego AK miasta Wilna, które wobec spóźnionego 

dotarcia rozkazów rozpoczęły atak z kilkugodzinnym opóźnieniem, opanowały własnymi siłami prawobrzeżną część 

miasta i współdziałając z jednostkami sowieckimi, zaatakowały w części lewobrzeżnej. 13 lipca Wilno zostało zdobyte. 
Na Górze Zamkowej załopotał biało-czerwony sztandar. Po kilku godzinach Sowieci zamienili go na czerwony. 

 
Negocjacje z Armią Czerwoną 
Oddziały polskie, atakujące Wilno z zewnątrz, zagrodziły drogę wycofującym się z Wilna Niemcom, staczając 13 lipca 

krwawą bitwę pod Krawczunami. Zginęło w niej bądź trafiło do niewoli blisko 1000 Niemców. W całej operacji "Ostra 
Brama" zginęło blisko 500 żołnierzy AK, a ponad 1000 zostało rannych. 

POSŁUCHAJ: Sowieci zaproponowali gen. "Wilkowi" utworzenie z Oddziałów Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego i 

Nowogródzkiego samodzielnej jednostki w składzie 3 Frontu Białoruskiego. 

 
Historia "Wilka" 
Po aresztowaniu gen. Aleksander Krzyżanowski "Wilk", przebywał między innymi w sowieckich więzieniach w Wilnie i 
Moskwie w obozie w Diagilewie, następnie w Griazowcu. 11 sierpnia uciekł i dotarł do Wilna. Ujawnił swoje nazwisko i 

pseudonim w rezultacie czego został ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu na Butyrkach. W październiku 
1947 roku za zgodą Sowietów znalazł się w kraju. Chciał wrócić do normalnego życia, ale 3 lipca 1948 został 

aresztowany przez UB. Przetrzymywany był w więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Mokotowie. 

Zmarł na gruźlicę w więzieniu na Mokotowie. Zwłoki zostały w tajemnicy pochowane na Powązkach. 
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https://wpolityce.pl/polityka/590404-mocny-wpis-prof-pawlowicz-bez-
ogrodek-pyta-o-niemcy  

 
autor: PAP/EPA/Hannibal Hanschke / POOL; Twitter; Fratria 

 

„Niemcy tolerują agresję Rosji na Ukrainę, bo w dalszym planie - podobnie jak Rosja - też mają 
rewizję granicy z Polska ustaloną wbrew ich woli po II wojnie światowej?” - napisała na Twitterze 
sędzia TK prof. Krystyna Pawłowicz, stawiając mocne pytania, w kontekście skandalicznej postawy 
państwa niemieckiego wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

 
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Burza po wpisie kanclerza Niemiec. Co napisał Scholz? „Tyle gość zrozumiał z tych trzech tygodni”; „Niemcy. Po prostu Niemcy” 
TAKŻE: Zełenski w Bundestagu: Kanclerzu Niemiec, zburzcie ten mur, dajcie Niemcom szansę na przywództwo, z którego wasi potomkowie będą dumni 
 

Postawa Niemiec po agresji Rosji na Ukrainę może budzić wyłącznie negatywne reakcje. I spotyka 
się ze słusznym oburzeniem ze strony polityków, publicystów i wielu zwykłych obywateli. 
 

Mocne pytania prof. Pawłowicz 
Swój mocny głos wyraziła także sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz. 

NIEMCY tolerują agresję Rosji na Ukrainę, bo w DALSZYM PLANIE - 
podobnie jak ROSJA - też mają REWIZJĘ GRANICY z POLSKĄ ustaloną 
wbrew ich woli po II wojnie światowej? Popierają agresywne ruchy 
i działania osłabiające RP na Śląsku i Pomorzu? Ich agentury w Polsce 
mają im to ułatwić? — pyta prof. Pawłowicz na Twitterze. 
 

Czy Niemców naprawdę nie stać na prawdziwe potępienie Rosji i realne wsparcie dla Ukrainy? Jak 
widać, niestety nie... Może więc potrzeba takich mocnych słów, jak te, które wyraziła Pawłowicz? 
CZYTAJ: Jakub Maciejewski: Niemcy 1945: winny jest tylko Hitler. Niemcy 2022: winny jest tylko Putin. Nasz zachodni sąsiad nie bardzo się zdenazyfikował 

 

 
 

https://wpolityce.pl/polityka/590404-mocny-wpis-prof-pawlowicz-bez-ogrodek-pyta-o-niemcy
https://wpolityce.pl/polityka/590404-mocny-wpis-prof-pawlowicz-bez-ogrodek-pyta-o-niemcy
https://wpolityce.pl/swiat/590389-burza-po-wpisie-kanclerza-niemiec-komentatorzy-odpowiadaja
https://wpolityce.pl/swiat/590262-zelenski-w-bundestagu-kanclerzu-niemiec-zburzcie-ten-mur
https://wpolityce.pl/polityka/590393-scholz-w-skandaliczny-sposob-usprawiedliwia-rosje

