
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/    

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/                               

- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online                            

- Anioł Beskidów: http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/    

Czytaj więcej: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf 

Wielki Piątek 2022. Uroczystość odsłonięcia KRZYŻA - https://youtu.be/QGcPpPTZ_UY                         

https://radiowarszawa.com.pl/ 

https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ 

https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/ 

 

 

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

Słuchaj Radia:  
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf 

                                                     

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

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we Mszy 

Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, dokonuje aktu 

pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz 

Większy Stolicy Apostolskiej. Obejrzenie/wysłuchanie 

transmisji Mszy Św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne z 

jakiegokolwiek medium skorzystamy – w żadnym wypadku 

nie możemy mówić o uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się 

bezpośrednio w miejscu, w którym jest ona sprawowana, 

bowiem: „uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  

 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 

Radiu    

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 
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https://wobroniewiary.com/2022/01/09/bp-jan-chrapek-csma-prorok-i-

wizjoner-dzis-jego-slowa-sie-sprawdzaja/ 

  

 

 

Ojciec Jerzy Wierdak OFM: 
Chrzest nienarodzonych oparty na prywatnym objawieniu, któremu przysługuje jedynie ludzka wiara, jest i nadal będzie przedmiotem 
dyskusji, lecz za natchnieniem Ducha Świętego przyjęty i gorliwie stosowany w praktyce może ku większej chwale Bożej przyodziewać 
nienarodzone maleństwa w cudnie piękną sukienkę łaski uświęcającej i wprowadzić je do nieba na wiekuiste, niepojęte wesele oglądania 
Pana Boga twarzą w twarz. 
„…należałoby skierować apel do wszystkich osób, które kiedykolwiek znajdą się w takiej sytuacji: chrzcijcie Wasze dzieci! Bo jeśli nie jest im 
dane życie na tym świecie, niech uczestniczą w pełni w owocach zbawienia. 
ks. Aleksander Sobczak 
dr prawa kanonicznego 

FORMUŁA CHRZTU 
„Oto spojrzenie Pana nad tymi, którzy się Go boją 
i czekają na Jego Miłosierdzie, aby wybawił ich dusze od śmierci i zachował przy życiu. (Ps. 33. 18-19). 
Wierzę w Boga Ojca … 
(pokropić wodą święconą we wszystkich kierunkach) 
Wy wszystkie, które we dnie i w nocy urodziłyście się martwe i jeszcze martwe się urodzicie, wy wszystkie, które zostałyście zabite w łonie 
matek i jeszcze zabite będziecie, wszystkie które urodzone zmarłyście bez Chrztu Świętego i jeszcze umrzecie, abyście otrzymały życie 
wieczne przez Jezusa Chrystusa Pana naszego Amen. 
Mario, Józefie, Janie ………..(podać imię Patrona dnia lub inne imiona świętych) 
Ja was, według imion, które niech Pan Bóg w Swej łaskawości wam da, chrzczę: 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. + 
„Tak mówi Pan Bóg: – Nie lękaj się, bo cię wykupiłem i wezwałem cię po imieniu: – tyś mój!” 
„Śpiewajcie Panu i sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie i rozgłaszajcie, cuda wśród wszystkich narodów”. (Ps. 96.2- 3). 
„Na wieki będę chwalił łaski Pana i moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja”. 
Ojcze Nasz … Zdrowaś … Chwała Ojcu … 
Modlitwa 
Drogi Zbawicielu, daj im Imiona Twoich Świętych i zmyj Twoją Krwią brud grzechu pierworodnego, by mogły razem z Tobą radować się 
wieczną chwałą w Niebie i na wieki cześć Ci oddawać. Amen. 
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew Chrystusa, przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi dla otrzymania darów Ducha Św. dla 
ratowania dusz i nienarodzonych dzieci. Amen. 
Więcej: https://wobroniewiary.com/2017/06/21/ks-adam-skwarczynski-czy-umiesz-ochrzcic-w-sytuacji-wyjatkowej/ 

                       

 

 

Zobacz film, w którym siostry bpa Jana Chrapka - michalitki 

Barbara i Agnieszka - w przejmujący sposób opowiadają o 

swoim bracie-biskupie.  https://youtu.be/mDn7bfGL7qo 

Chrzest dzieci nienarodzonych ma w Polsce 

imprimatur Biskupa Jana Chrapka  

https://wobroniewiary.com/2022/01/09/bp-jan-chrapek-csma-prorok-i-

wizjoner-dzis-jego-slowa-sie-sprawdzaja/    
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  https://youtu.be/ZncCX0aSsiU 

https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/ten-utwor-brzmi-jak-modlitwa-posluchaj-pieknej-piosenki-nagranej-przez-rodzenstwo,869560

 

 https://youtu.be/dP2Ju8HEsdk 

https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/slowa-tego-utworu-to-piekna-modlitwa-muzyka,474071

 

 https://youtu.be/CxV6hy6IV7g

 

 https://youtu.be/e5fZEhyAIDU 

https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/posluchaj-piosenki-dzieki-ktorej-zaczniesz-uwielbiac-boga-muzyka,437981

 

https://youtu.be/AUfyowttvmY .   https://deon.pl/po-godzinach/muzyka/posluchaj-jak-orkiestra-gra-piekny-utwor-uwielbienia-muzyka,445274 
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https://misyjne.pl/wyscig-klekotow-nietypowa-tradycja-

wielkiego-czwartku/ 

  FOT. FREEPIK 

W Wielki Czwartek ministranci wyjadą na wieś z klekotami; to znak rozpoczynającego się Triduum Paschalnego . Klekoty 

nazywane też skrzekotami to hałaśliwe drewniane taczki z przymocowanymi do drewnianej osi kołatkami, pchane przez 

biegnących ministrantów. Dźwięk klekotów przypomina mieszkańcom o męce i śmierci Chrystusa. 

„Swój bieg zaczną w czwartek o godz. 12 i powtórzą o 18. W Wielki Piątek przebiegną przez wieś 

czterokrotnie, a w Wielką Sobotę pobiegną tylko raz o godz. 5”. 

 

Fot. Pixabay  

                                                                                                                                                                                                  

Podczas takich objazdów ministranci zbierają od gospodarzy datki, słodycze i jajka. „Jeśli ktoś z mieszkańców nic nie da, to 

klekoty milkną i cała wieś dowiaduje się, pod którym adresem mieszka skąpiec”. Zdaniem mieszkańców wsi to piękna 

tradycja. „Hałas klekotów powoduje, że już czuje się święta”.                                                                                                                                             

W „Encyklopedii Sportu”, wyścigi klekotów opisano jako sport i obyczaj.                                                         
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Osiol001xx.jpg 

Niebywałe. Osiołek jest drugim bohaterem dzisiejszej ewangelii odczytanej przy poświęceniu naszych palm. 

Tuż po Jezusie. Dlaczego jednak Syn Boży, pierwszoplanowy bohater ewangelii dnia i pierwszy Obywatel 

świata, nr 1 historii, od którego liczymy naszą erę wybrał właśnie osiołka za swój „pojazd”? Chyba nie 

dlatego, że tak napisano w proroctwie Zachariasza… Mógł wybrać przecież konia czystej rasy, wołu silnego 

i pracowitego, wielbłąda wysokiego, odpornego na spiekotę czy nawet szykowny rydwan przynależny 

generałom legionów i cesarzom. Tryumfalny wjazd do miasta wymagał przecież od Mesjasza parady. 

Dlaczego więc Jezus i osiołek? Co nam intuicja chrześcijańska podpowie? 

Znane są opisy jednej z najstarszych procesji palmowych w Polsce. Odbywały się one w XVI wieku 

w Krakowie. Osiołka krakowskiego z Jezusem prowadzono wówczas pod specjalnym baldachimem 

z kościoła św. Wojciecha do mariackiej fary. Mieszczanie krakowscy rzucali pod nogi jadącego Chrystusa 

gałązki wierzby a nawet kwiaty. (…) Ci którzy ciągnęli drewnianego osiołka przez miasto mogli liczyć na 

odpuszczenie swoich grzechów; wierzono także, że dzieciom, którym uda się usiąść na tym osiołku będzie 

się szczęścić w późniejszym, dorosłym już życiu (z Niedzieli 13⁄2015). 

„Wszyscy jesteśmy osłami” — powiedział kiedyś katolicki Youtuber do tysięcy swoich słuchaczy 

w Internecie. Jego teza wydaje się radykalna i zuchwała. Zakonnik dominikański twierdzi, że wszyscy 

jesteśmy osłami, gdy uparcie trwamy w swoich samolubnych przekonaniach, kiedy ciągle grzeszymy 

i chcemy robić swoje kariery zamiast patrzeć na priorytety Ducha. We wszystkim tym jesteśmy uparci jak 

osły. Rzeczywiście: może mamy raczej stać się osiołkami. Tymi z groty betlejemskiej patrzącymi na cud 

narodzenia Zbawiciela czy z podwórka z Jerozolimy, które chętnie idą po ulicach miasta, aby tylko służyć 

Jezusowi i nosić Go na plecach. Bo słodki to ciężar. Dobrze być takim osiołkiem, a nie osłem. 

Tak więc człowieczym zadaniem przy Bogu jest bycie jakby drugoplanowym-pokornym-skromnym 

osiołkiem. Zapyta ktoś: „Ja osiołkiem? Z moim wykształceniem i doświadczeniem? Z moją pozycją? Z moim 

portfelem?”. Ale czy chcemy, aby plan Jezusa Chrystusa był naszym? Czy chcemy odwiązać się od 

własnego ego i dać się porwać sprawie ewangelii Jezusa? Na tej Eucharystii tydzień przed Wielkanocnym 

Alleluja niech nas zainspiruje autentyczna pokora osiołka, odwiązywanego od problemów wyłącznie 

własnego podwórka i służącego Bogu. Już św. Faustyna w tym kontekście napisała: Jeżeli jest na ziemi 

dusza prawdziwie szczęśliwa, to tylko dusza prawdziwie pokorna; w początku wiele cierpi z tego powodu 

miłość własna, ale Bóg po mężnym potykaniu się udziela duszy wiele światła, w którym ona poznaje, jak 

nędzne jest wszystko i pełne złudy. (…) dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją w Bogu 

pokłada. Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej, a wtenczas dusza pozostaje 

w największym szczęściu, jakiego nikt pojąć nie może (Dz. 593). Amen. 

/ks. inf. Dariusz Raś/    

      https://mariacki.com/osiolek/ 
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https://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,28310592,na-mapie-europy-pojawi-sie-

nowe-panstwo-nie-ma-rzeczy-niemozliwych.html 

 Seborga- https://www.flickr.com/photos/principatodiseborga/ 

Seborga to przepiękne miasteczko, które w latach 50.tych ubiegłego stulecia symbolicznie deklarowało swoją niepodległość, dziś 

ma zakusy na całkowite odłączenie się do Włoch. To właśnie na ich terytorium leży zapomniane na mapach historii i owiane 

tajemnicą, Księstwo Seborgii. Pierwsza kobieta na tronie w historii Seborgii: Giorgio Carbone, hodowca kwiatów, przekonał 

zdecydowaną większość mieszkańców Seborgii, że pora zrobić kolejny krok w stronę ustanowienia odrębnego państwa i ogłosił 

się księciem - Jerzym I. o za jego sprawą w miejscowej mennicy wybito specjalną monetę Seborgi - luigini, napisał konstytucję 

(Statuti Generali) i powołał rady. Po jego śmierci w 2009 r. na księcia wybrano Marcella Menegatta. Ten jednak abdykował po 10 

latach, a jego miejsce zajęła była żona, Nina. Zanim objęła tron była szefem dyplomacji księstwa. To był bardzo surrealistyczny 

moment - mówi księżna Nina dziennikarzowi portalu Monaco Life. - No bo która z dziewcząt nie marzy o tym, żeby pewnego dnia 

zostać księżniczką? - dodała kobieta. W ciepły listopadowy dzień 2019 roku pokonała w wyborach swoją rywalkę, córkę księcia 

Jerzego I, Laurę Di Bisceglię i oficjalnie zasiadła na tronie samozwańczego Księstwa Seborgi. 

 

 

Księstwo emituje znaczki pocztowe i naklejki 

na samochody z przynależnością państwową 

SB. Hymnem Seborgi jest skoczna pieśń „La 

Speranza" czyli „Nadzieja", na wjeździe 

ustawiono symboliczne budki graniczne, a 

nawet powołano „armię" (Corpo della Guardia, 

pol. korpus strażników) – chociaż to taki 

trochę przerost formy nad treścią, ponieważ 

składa się ona tylko z jednego żołnierza.  

https://youtu.be/8hR-f6zC8N4 
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https://dobrewiadomosci.net.pl/58602-list-do-krnabrnego-syna/ 

 

List matki do krnąbrnego syna. Aplauz dorosłych na całym świecie 
dyscyplina, list, matka, nastolatek, rodzice, syn, wychowanie 

Gdy na naszych oczach dzieci zaczynają wyrastać na młodych dorosłych,  przechodzą przez 

pewne trudności związane z tym procesem. Często próbują zdobyć się na niezależność, ale 

nie zawsze wychodzi im to w najlepszy sposób. Pewna mama, która doświadczyła tego na 

własnej skórze, napisała list z wyrazami tzw. twardej miłości, w którym przypomniała synowi, że 

w rzeczywistości nie jest tak dorosły i niezależny, jak mu się wydaje. 
Okres nastoletni jest trudny dla wszystkich, także dla rodziców. Dorośli, którzy chcą zdyscyplinować 

nieposłusznego nastolatka najczęściej uciekają się do odbierania mu różnych rzeczy: telewizji, telefonu, 

nowych ubrań czy spotkań z przyjaciółmi. Pewna samotna matka, Estella Havisham, postanowiła inaczej. 

Mając już serdecznie dość aroganckiego zachowania swojego 13-letniego syna Aarona, zamiast stosować 

zakazy, napisała do niego list. 

Choć niektórzy komentowali, że może była nieco zbyt surowa, większość osób ją poparła i pochwaliła 

pomysł, a pomysł Estelli stał się hitem w internecie. 

List, którego treść przedstawiamy poniżej, z pewnością sprowadził młodocianego Aarona do rzeczywistości. 

Drogi Aaronie, 

Najwyraźniej zapomniałeś, że masz tylko 13 lat, i że to ja jestem rodzicem. Ponieważ nie podoba Ci się moja 

kontrola nad Tobą, myślę, że chyba będziesz musiał nauczyć się lekcji samodzielności. Ponadto, ponieważ 

wykrzyczałeś mi w twarz, że teraz zarabiasz już swoje pieniądze, łatwiej będzie ci spłacić te wszystkie rzeczy, 

które Ci kiedyś kupiłam. 

Jeśli chciałbyś nadal korzystać z prądu, światła i dostępu do Internetu, oczekuję od Ciebie, że pokryjesz 

swoją część kosztów: 

Czynsz: 430 USD 

Prąd: 116 dolarów 

Internet: 21 dolarów 

Żywność: 150 dolarów. 

Ponadto będziesz musiał wynosić śmieci w poniedziałki, środy i piątki, a także zamiatać i odkurzać w te dni. 

Będziesz musiał sprzątać swoją łazienkę co tydzień, przygotowywać własne posiłki i zmywać po sobie. Jeśli 

tego nie zrobisz, naliczę Ci opłatę w wysokości 30$ za każdy dzień , w którym to ja będę musiała to zrobić 

(standardowa stawka dla pani sprzątającej). 

Jeśli zdecydujesz, że wolałabyś być znowu MOIM DZIECKIEM, a nie współlokatorem, możemy negocjować 

warunki. 

Ściskam, 

Twoja mama 

https://dobrewiadomosci.net.pl/58602-list-do-krnabrnego-syna/
https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/dyscyplina/
https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/list/
https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/matka/
https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/nastolatek/
https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/rodzice/
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https://dobrewiadomosci.net.pl/tag/wychowanie/


  Niezamierzony efekt internetowy 

Estella nie zamierzała początkowo nigdzie publikować listu; wysłała go tylko do kilku członków rodziny. 

Nie spodziewała się jednak, że list odniesie taki niesamowity efekt. Uznała, że nie ma powodu, by go 

usuwać, ponieważ zainspirował on innych rodziców do pokazania swoim niesfornym nastolatkom gdzie jest 

ich miejsce. 

Jak wychowywać dzieci, by były pełne szacunku? 

Wychowanie dzieci tak, by szanowały dorosłych i wnosiły wkład nie tylko w życie domowe, ale także w 

życie całego społeczeństwa, nie jest łatwym zadaniem. Bardzo ważna jest dyscyplina. 

Dzieci, niezależnie od tego, ile mają lat, potrzebują wyznaczenia granic i oczekiwań oraz przestrzegania 

reguł.  To pomoże im w przyszłości dyscyplinować się samodzielnie. Na przykład ustalenie, że nie wolno 

oglądać telewizji, dopóki nie skończą wszystkich zadań domowych, pomoże im, gdy wyjadą na studia i nie 

będą już miały kogoś, kto będzie nad nimi czuwał. 

Ponadto należy opracować system dyscyplinowania dzieci w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad. 

Może to być na przykład metoda ostrzegawcza, w której reperkusje za popełnione czyny stają się coraz 

bardziej surowe. Koniecznie trzeba być konsekwentnym w stosowaniu tego systemu, bez żadnych „jeśli”, 

„i” czy „ale”. Jeśli jednego dnia ukarasz je za coś, a innego nie, lekcja leżąca u podstaw pójdzie na marne. 
Nagradzaj dobre zachowanie 

Błędem często popełnianym przez rodziców jest popadanie  w schemat ciągłego  zwracania uwagi na złe 

zachowanie. Potrafi to zdominować codzienne życie do tego stopnia, że dobre zachowanie pozostaje w 

ogóle niezauważone. Zatem, za każdym razem, gdy widzisz, że Twoje dziecko lub nastolatek robi coś 

dobrego – traktuje kogoś z życzliwością, wykonuje swoje obowiązki bez pytania lub oferuje pomoc 

wykraczającą poza to, czego się od niego zwykle oczekuje – okaż swoje uznanie. 

Proste „dziękuję” bardzo pomaga dziecku poczuć się zauważonym, gdy robi dobre rzeczy, a nie tylko wtedy, 

gdy coś nabroi. Jeśli możesz, rozszerz to na „Dziękuję, że sprzątnąłeś ze stołu bez pytania, to naprawdę poprawiło mi humor” lub 

„To było bardzo uprzejme z twojej strony, że przytrzymałeś drzwi tej osobie, cieszę się, że mam tak troskliwą córkę/syna”. 

Twoje podziękowania mogą wykraczać poza słowa. Jeśli dyscyplinując nasze dzieci, mamy tendencję do 

zabierania im różnych rzeczy, powinniśmy nagradzać je za zrobienie czegoś dobrego. I nie muszą to być 

rzeczy wyszukane ani drogie. Powiedz im, żeby zaprosiły swojego przyjaciela do siebie na noc lub do kina, 

lub pozwól im przekłuć uszy, jeśli bardzo tego chcą – małe rzeczy, które mówią: „Widzę, co zrobiłeś, doceniam to i 

chcę cię za to nagrodzić”. 
  

TUTAJ przeczytasz inne ciekawe artykuły na temat wychowania. 

 Źródło: www.secretlifeofmom.com 

Opracowanie i tłumaczenie: Agata Pałach, blog Nigdy za późno 
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Głęboka dziura w jeziorze skrywa podwodne 
miasto 

 
https://youtu.be/lZ1Xb_UheEE 

Mała rzeka może być niebezpieczna. 
 

https://youtu.be/hKpsnaGD4fI 
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SPECJALIŚCI Z OHIO PRZEPROWADZILI OPERACJĘ 
PŁUCA U NIENARODZONEGO DZIECKA. 
DZIEWCZYNKA URODZIŁA SIĘ ZDROWA  
Lekarze z Cleveland Clinic w Ohio z powodzeniem przeprowadzili operację płuca nienarodzonej jeszcze dziewczynki. 

Dziecko przyszło na świat zdrowe i – jak zaznaczają specjaliści – będzie normalnie się rozwijało i funkcjonowało. 

W 2021 roku medycy z Cleveland Clinic podjęli się operacji na płucu dziewczynki, 
która jeszcze się nie narodziła. Media zwracają uwagę, że jest to „kamień milowy w 
medycynie”. Warto pamiętać, że tylko kilka razy udało się specjalistom 
przeprowadzić operacje na płucach nienarodzonych dzieci. Gdyby nie pomoc 
medyków, dziewczynka poprzez poważną wrodzoną wadę płuc, nie przeżyłaby. 

Leki, które podawano dziecku, nie pomagały i wada się pogłębiała. Nie było 
możliwości czekania, by przeprowadzić operację po porodzie. Lekarze podjęli 
odpowiednie działania i przeprowadzili operację, by ratować nienarodzoną 
dziewczynkę. Podczas operacji konieczne było „nacięcie macicy i usunięcie części 
płynu owodniowego”. Dziecko zostało podłączone do kroplówki. Kiedy lekarze 
usunęli zmiany z prawego płuca, zamknięto klatkę piersiową i dziewczynka 
ponownie wróciła do łona swojej matki. Operacja przebiegła pomyślnie i lekarze 
uratowali dziewczynkę. 

Po około 3 miesiącach (w grudniu 2021 roku) dziewczynka przyszła zdrowa na 
świat. Dzięki udanej operacji jej płuca dobrze funkcjonują i dostała szansę na życie. 
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fot. Archidiecezja Krakowska | flickr.com/photos/archidiecezjakrakow 

KS. ABP M. JĘDRASZEWSKI: KAŻDE KŁAMSTWO ZOSTANIE 
ZWYCIĘŻONE 
Ks. abp Marek Jędraszewski w czasie homilii podkreślił, że kluczem do zrozumienia liturgii Słowa w Niedzielę Palmową jest rozmowa Chrystusa z 
Nikodemem, w czasie której Jezus mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego” 
(J 3, 16-18). 

– Bóg umiłował świat – dał Swego Syna. Syn umiłował świat spełniając wolę Ojca aż do końca, ofiarując się za ludzi po to, 

aby mogli stać się na nowo Bożymi dziećmi – mówił metropolita krakowski. 
Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że był w tym czasie świat, który nie uwierzył w Jezusa: Judasz, arcykapłani, faryzeusze, uczeni w Piśmie, Piłat i 
Herod. Z kolei świat, który się wówczas uląkł uosabia św. Piotr. Ale był też świat, który uwierzył: Maryja, Jan, niewiasty pod krzyżem; dobry łotr, 
który mówił „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”; setnik, który oddał chwałę Bogu i mówił: „Istotnie, człowiek ten był 
sprawiedliwy”; tłumy, które zbiegły się na Kalwarię, jak na widowisko, ale gdy zobaczyły, co się działo, wracały do domów bijąc się w piersi. 

– Ten szczególny podział na świat, który uwierzył, który nie uwierzył i który się uląkł ma jedno kryterium: wiara – wiara 

w Boga, który do końca umiłował świat, który tak umiłował świat, że dał swojego Syna – podkreślił metropolita dodając, że 

kluczem do tego radykalnego podziału, sięgającego w swoich skutkach aż po wieczność, jest stosunek do prawdy. 
Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że jeśli człowiek wyrzeknie się prawdy, albo w chwili próby ulęknie się, to „będą wołać kamienie”. Metropolita 
przywołał w tym kontekście słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, które miał wypowiedzieć 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu: „Katyń i kłamstwo 
katyńskie stały się bolesną raną polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruły relacje między Polakami i Rosjanami. Nie da się 
budować trwałych relacji na kłamstwie. Kłamstwo dzieli ludzi i narody. Przynosi nienawiść i złość. Dlatego potrzeba nam prawdy. (…) Zbrodnia 
Katyńska już zawsze będzie przypominać o groźbie zniewolenia i zniszczenia ludzi i narodów. O sile kłamstwa. Będzie jednak także świadectwem 
tego, że ludzie i narody potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – wybrać wolność i obronić prawdę”. 
Odwołując się do wydarzeń sprzed dwunastu lat ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na „kłamstwo smoleńskie”, które dzieli i nie pozwala na 
pojednanie w narodzie. Zaznaczył, że to kłamstwo trwa do dziś i są siły, którym ciągle zależy, żeby „nasze pokolenie” nie dowiedziało się o tym, co 
się tam wydarzyło. 
Metropolita stwierdził, że aktualnie mamy do czynienia z kłamstwem w sprawie wojny na Ukrainie, gdzie próbuje się ukryć prawdę o ewidentnych 
zbrodniach. 
Ks. abp Marek Jędraszewski podkreślił, że męka Jezusa nie zakończyła się śmiercią, ale zmartwychwstaniem. 

– Każde zwycięstwo nad kłamstwem, czy to będzie kłamstwo katyńskie, czy smoleńskie, czy teraz dotyczące Ukrainy, to 

kłamstwo zostanie zwyciężone, bo są, Bogu dzięki, „ludzie i narody, które potrafią – nawet w czasach najtrudniejszych – 

wybrać wolność i obronić prawdę”. Są tacy ludzie i są takie narody – powiedział na koniec metropolita. 
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https://youtu.be/xa4fANwhMC4 

UKRYTE MĘKI. 15 TORTUR PANA JEZUSA W CIEMNICY 

1. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej 

nieczystości. 

2. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami. 

3. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. 

4. Zawiesili Mnie na belce, a luźnym węźle, który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem 

krwawymi łzami. 

5. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi 

węglami i pochodniami. 

6. Przebijali mnie szydłami, szpikulcami, włóczniami, rozrywali mi skórę i ciało. 

7. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. 

8. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą. 

9. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte gwoździami, które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury. 

10. Na Moje Ciało wyleli rozpalony ołów i żywicę, potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ, które coraz głębiej 

wbijały się w Moje Ciało. 

11. Na Moje poniżenie i udrękę, na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. 

12. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno, że zupełnie nie mogłem oddychać. 

13. Gdy tak leżałem na ziemi, deptali po Mnie, a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi, przebił Mi cierniem język. 

14. Do ust wlali mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami. 

15. Związawszy Mi na plecach ręce, rózgami wypędzili Mnie z więzienia. 

 

 

https://youtu.be/xa4fANwhMC4


https://pch24.tv/jak-przygotowywano-zabojstwo-ks-

popieluszki-mroczne-tajemnice-bezpieki-klub-polonia-christiana/ 

 

 

Konferencja podkomisji smoleńskiej - 11 kwietnia 2022 r. 

 
https://vod.banbye.com:31000/video/v_n67uQ6-vWQrM/480.mp4 
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https://pch24.pl/rosjanie-chca-likwidacji-polskiego-cmentarza-

w-katyniu-prof-zaryn-wracamy-do-epoki-

stalinizmu/  

(Kadr z filmu „Katyń - Ostatni Świadek” (2018)) 
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szpiegowa/yqd5k43?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=pushpushgo&utm_campaign=allonet_00d_&srcc=ucs&utm_

v=2 
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depcza-wizerunek-matki-boskiej-obrazaja-uczucia-

religijne-innych-osob-czy-zaklocaja-msze-swiete-mamy-do-czynienia-z-upolitycznionym-buntem-sedz/ 

fot. PAP/Marcin Bielecki 
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https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28323922,szesc-miesiecy-po-in-vitro-okazalo-
sie-ze-urodzi-nieswoje-dziecko.html 
    Po kilku nieudanych próbach in vitro małżeństwo z Massachusetts dowiedziało się, że wkrótce ich rodzina się 

powiększy. W czasie badań genetycznych płodu okazało się, że dziecko nie jest spokrewnione z rodzicami. W klinice 

leczenia niepłodności doszło do pomyłki. 
 

Jane i John Doe wkrótce mieli powitać na świecie swoją córeczkę. Ginekolog zalecił im wykonanie badań genetycznych płodu, aby 

wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości. To rutynowa procedura w ciąży, dzięki której można oszacować ryzyko wystąpienia m.in. 

zespołu Downa, zespołu Pataua, zespołu Edwardsa oraz aneuploidii chromosomów płci. Po badaniach rodzice z Massachusetts 

dowiedzieli się jednak, że nie są biologicznymi rodzicami dziecka.  

Mieszka w aucie z czwórką dzieci. "Nie życzę nikomu takiej sytuacji" 

 Klinika 

 In Vitro 

 Dziecko 

 Poród 

 "Cudowne dziecko" niedługo kończy dwa lata. Zaraz po urodzeniu trafiło do Księgi rekordów Guinnessa 

 Zapracowana mama pokazała, jak wygląda jej dom i zaapelowała: Zacznijmy mówić, że to normalne 

 Zakaz mamy zdenerwował chłopca. Chwycił walizkę i wyszedł z domu. "Mistrz dramy" 

 Mieszka w aucie z czwórką dzieci. "Nie życzę nikomu takiej sytuacji" 

 Dzieci z ciężkimi powikłaniami po ospie. Trwa oblężenie oddziałów pediatrycznych 
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https://dobrewiadomosci.net.pl/58889-ponownie-mozna-ogladac-transmisje-online-z-

codziennego-zycia-bociana-czarnego/ 

  https://youtu.be/g4SlQAkjCJw 

 

https://pch24.pl/szwajcaria-weganie-przerwali-msze-swieta-w-

obronie-bluzniercow-stanal-ksiadz/ 

 

Podczas Mszy świętej w Zurychu grupa aktywistów wegańskich stanęła przed ołtarzem. Dwoje z nich ubranych jak nowożeńcy 

trzymało w rękach modele martwych zwierząt. Za nimi stanęły inne osoby, które miały plakaty. Napisy mówili o zabijaniu 

jagniąt oraz o cierpieniu kur z powodu pozyskiwania jajek. – Zakłócenia muszą mieć miejsce na Mszy świętej. Liturgia nie jest 

martwym rytuałem, ale czymś żywym. Nie możemy ignorować jednego z największych problemów współczesności, a jest nim 

przemoc wobec zwierząt – dodał kapłan.   / Ks. Rainer Hagencord jest szefem Instytutu Zoologi Teologicznej w Münster. 

 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/58889-ponownie-mozna-ogladac-transmisje-online-z-codziennego-zycia-bociana-czarnego/
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https://pch24.tv/wiesz-gdzie-jest-twoj-schron-polska-bezradna-

wobec-ataku-rakietowego-w-pospiechu/ 

 

 

https://wiadomosci.wp.pl/dunska-agencja-zdrowia-skupuje-tabletki-z-

jodem-powodem-niepokoj-zwiazany-z-wojna-w-

ukrainie-6757433894877792a 

 Źródło: PAP, fot: Dmytro Smolyenko 
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https://wpolityce.pl/smolensk/594125-bielan-putin-mial-motyw-

by-zemscic-sie-na-kaczynskim 

   https://youtu.be/ZOJiM2Wtax8  

 

Magazyn:  http://wpolsce.pl/magazyn/16667-dlaczego-tusk-boi-sie-prawdy-o-smolensku   

Magazyn:  http://wpolsce.pl/magazyn/16654-skad-kaczynski-wie-ze-doszlo-do-zamachu 

Magazyn:  http://wpolsce.pl/magazyn/16631-czego-nato-nie-mowi-o-smolensku 

Magazyn:  http://wpolsce.pl/magazyn/16619-dlaczego-tusk-zaczal-mowic-o-smolensku 

 

https://dzieje.pl/wiadomosci/ambasador-rp-w-rosji-i-przedstawiciele-
polonii-oddali-hold-ofiarom-katastrofy 

Msza 10.04.2022. Źródło: Ambasada RP w Moskwie 
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https://www.google.com/search?q=Kaja+Godek+to+jedna+z+najbardziej+zn
anych+aktywistek+antyaborcyjnych+w+Polsce.&sxsrf=APq-

WBsD9s6Ek7FGOpAMQYXqvU5JSOJvng:1649787557620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj2ps7KkY_3AhXBpIsKHY9OCjsQ_AUoAnoECAEQBA&biw=
1920&bih=933&dpr=1#imgrc=boc2BHjgzl_vPM 

 

Komentarze: 

Sławomir: Ludzie przebudźcie się. Nie ustaną wojny jak nie wrócimy do miłości prawdziwej każdego 
życia , obrony Tego życia za wszelką cenę. 74 miliony aborcji zabijania dzieci dziennie na całym 
świecie okrutnie tak że nawet nie mogą się obronić. Gdzie jesteśmy My wszyscy którzy mamy 
dzieci ? Po której stronie stoimy ? Wybieramy życie czy śmierć ? Spójrz dzisiaj na Swoje dziecko i 
odpowiedz Sobie w sumieniu czy to nie jest grzech wołający o pomstę do Nieba ? 

 

ehhh.... Psalmista Dawid zwrócił się do Boga: „Oczy twoje widziały nawet mój zarodek, a w twej 
księdze były zapisane wszystkie jego cząstki” (Psalm 139:16). ... Więc może by się Kościół zaczął 
tym posiłkować? 
 
Psalmy 139:16 SNP - Bible.com 

Twoje oczy oglądały mnie w łonie, Na swym zwoju spisałeś 
me dni, Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. 
 

Dziadek: Kobieta w ciąży nie powinna chodzić w szpilkach (bo może się wywrócić) jak również nie 
brać udziału w sesjach zdjęciowych (w obcisłych strojach), ponieważ to jest niezdrowe dla 
dziecka! Najlepiej spacerować w lasie (gdzie nie prowadzona jest wycinka i nie jest ślisko), w 
płaskim obuwiu i wcześniej chodzić spać. 
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Larwy much upodobały sobie ludzkie oko. 
Naukowcy ostrzegają przed groźnymi powikłaniami 
(msn.com) 
 

 

 

W Ukrainie uszkodzonych lub zniszczonych jest co najmniej 60 obiektów sakralnych (misyjne.pl) 

 

W sumie dotychczas rosyjski najeźdźca uszkodził lub całkowicie zniszczył ponad 160 różnych 
zabytków i dóbr kultury. Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy zbiera informacje o 
stratach i szkodach, które są przedstawione na interaktywnej „Mapie strat kulturowych„. 

              

 

Podobno człowiek w trakcie swojego życia podczas snu 

zjada bardzo wiele owadów. Czego jednak oczy nie 

widzą, tego sercu nie żal. Gorzej, jeśli sprawa dotyczy 

wzroku. Z praktyki francuskich lekarzy wynika, że za 

zaczerwienienie i swędzenie oczu odpowiadać mogą 

larwy much. Swędzenie oczu, zaczerwienienie? To mogą być 

larwy much (spidersweb.pl) 

https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/larwy-much-upodoba%c5%82y-sobie-ludzkie-oko-naukowcy-ostrzegaj%c4%85-przed-gro%c5%banymi-powik%c5%82aniami/ar-AAVXk0I?ocid=msedgdhp
https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/larwy-much-upodoba%c5%82y-sobie-ludzkie-oko-naukowcy-ostrzegaj%c4%85-przed-gro%c5%banymi-powik%c5%82aniami/ar-AAVXk0I?ocid=msedgdhp
https://www.msn.com/pl-pl/zdrowie/nasze-zdrowie/larwy-much-upodoba%c5%82y-sobie-ludzkie-oko-naukowcy-ostrzegaj%c4%85-przed-gro%c5%banymi-powik%c5%82aniami/ar-AAVXk0I?ocid=msedgdhp
https://misyjne.pl/w-ukrainie-uszkodzonych-lub-zniszczonych-jest-co-najmniej-60-obiektow-sakralnych/
https://dess.gov.ua/rosiyske-vtorhnennia-nese-ruynuvannia-tserkvam/
https://spidersweb.pl/2022/04/swedzenie-oczu-larwy-much.html
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Przepiękna kotka o dwóch twarzach podbiła serca 
tysięcy internautów - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl) 

 

Kot o imieniu Yaną. Właścicielką zwierzaka jest 
Elizabeth, pani architekt z Białorusi. Trudno w to 
uwierzyć, ale jeszcze rok temu kotka szukała 
właściciela – na szczęście nie trwało to zbyt długo. 
Elizabeth przyznała w jednym z wywiadów, że 
adoptowanie Yany całkowicie zmieniło jej życie. 
Trudno się dziwić, kiedy budzisz się rano i widzisz tak 
cudowne zwierzę, dzień od razu robi się lepszy. 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/14831-przepiekna-kotka-o-dwoch-twarzach-podbila-serca-tysiecy-internautow/
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Walka z Krzyżem : https://www.piotrskarga.pl/walka-z-krzyzem,5902,6942,p.html 
 
POLSKA 

• Trójka uczniów klasy maturalnej XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu wystąpiła z petycją o zdjęcie ze ścian szkolnych 
krzyży. Ich inicjatywa została wykorzystana przez lewicowe i laickie media, by stworzyć wrażenie, że obecność symboli katolickich 
w przestrzeni publicznej stanowi problem także w Polsce. 
• Stowarzyszenie „Młodzi Socjaliści” zwróciło się do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall z apelem o spowodowanie 
usunięcia symboli religijnych z polskich klas i sal wykładowych. 
• Lesław Maciejewski, malarz pokojowy, pozwał do sądu gminę Świnoujście, uznał bowiem, że eksponując krzyże w urzędzie 
miejskim, naruszyła jego dobra osobiste. Zażądał usunięcia krzyża z sali obrad samorządu i z wszystkich pomieszczeń, 
z gabinetem prezydenta włącznie. Na szczęście sąd sprawę oddalił. 
• Lewicowe media nagłaśniały antychrześcijańską akcję jednego z uczniów III LO w Sopocie przeciwko krzyżom wiszącym 
w szkolnych salach. Maturzysta Maciej Czerski napisał w tej sprawie petycję do dyrekcji szkoły. Podpisał ją jako jedyny spośród 
400 uczniów III LO. 
• W nocy z 12 na 13 maja został zniszczony drewniany krzyż, który kilka godzin wcześniej stanął przy Papieskim Kamieniu na 
krakowskich Błoniach w rocznicę zamachu na Jana Pawła II. Sprawcami okazali się pracownicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu. Dębowy, 6,5-metrowy krzyż został odcięty od podstawy i wyrzucony. 
• Wieczorem 5 sierpnia grupa młodych osób przyniosła ze sobą przed Pałac Namiestnikowski w Warszawie „krzyż” sklejony 
z kilkudziesięciu puszek po piwie „Lech”, po czym umieściła go tuż obok postawionego przez harcerzy po katastrofie smoleńskiej 
krzyża prezydenckiego i modlących się przy nim ludzi. Policja, mimo wezwań, nie chciała interweniować. Trzy dni później na 
jednym z balkonów pojawił się człowiek przebrany za papieża i pozdrawiał tłumy, po czym grupa przeciwników krzyża zaczęła 
wznosić hasła m.in.: „Do kościoła!”, „Kto nie skacze, broni krzyża”. 
• Nieznani sprawcy podpalili krzyż stojący na brzegu Brdy w Bydgoszczy. Spłonęła podstawa i dolna część, aż po ramiona. 
Sprofanowany krzyż postawiono w 2000 roku. 
• W Przemyślu na Wzgórzu Trzech Krzyży doszło do profanacji. Pod koniec sierpnia wandale wycięli piłą motorową i porzucili 
w zaroślach jeden z krzyży. Miał on kilka metrów wysokości i był na tyle ciężki, że jedna osoba nie zdołałaby samodzielnie go 
przenieść. 
• Zniszczono drugi z krzyży w Przemyślu. Uderza fakt, że sprofanowano krzyż środkowy oraz stojący po prawej stronie, czyli te, na 
których według Ewangelii zawisł Chrystus i Dobry Łotr. 

 

Walka z krzyżem to samobójstwo   кс. Павел Салабуда 

 

Krzyż zawsze jest w centrum wiary chrześcijańskiej. Ludzkość naszych czasów - w ślady Zbawiciela - 

powinna kroczyć do zbawienia przez odkupienie. Niestety, dzisiaj czasami można odczuć klimat czasów św. 

Pawła, kiedy to Apostoł wspomina o przeciwnikach krzyża, dla których znak zbawienia jest zgorszeniem 

lub głupstwem. Niektórzy z dzisiejszych „myślicieli”, myśląc w podobny sposób, przyodziewają szaty 

owych „żydów lub pogan”. Ten, kto walczy z krzyżem, jest samobójcą. Krzyż, który kapłan trzyma w ręku, 

a człowiek wierzący umieszcza w swoim domu oraz nosi na piersiach, jest znakiem naszego zbawienia.  

Chrystusowy krzyż pozwala każdemu z nas znieść nasze ludzkie cierpienia: padający powstaje, niepewni 

otrzymują wsparcie, a słabi odzyskują moc. Jeżeli chcesz znaleźć swoje miejsce w Królestwie Niebieskim - 

powinieneś znaleźć w swoim życiu miejsce dla krzyża. Chrystus ciągle nam przypomina: „Kto chce pójść za 

Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16). Chrystus 

rozpoznany w krzyżu błogosławi wiernym oraz uświęca wszystkie okoliczności naszego życia. Krzyż od 

2000 lat ma to same znaczenie i przez wieki wskazuje dla nas jedyną drogę do ratunku. Pamiętajmy, że 

krzyż Chrystusa jest również naszym krzyżem. 
https://slowo.grodnensis.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1300%3A5-298&catid=28%3Aredaktor&Itemid=440&lang=pl  

 

https://www.piotrskarga.pl/walka-z-krzyzem,5902,6942,p.html
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 https://deon.pl/swiat/wiadomosci-z-polski/krzyz-na-sali-obrad-sejmu-nie-narusza-prawa,134871 

 

Walka z Krzyżem? (1/2) 
- https://youtu.be/LSxeNTLr6Gw 

- https://youtu.be/XmCRAA6Iz3A 

Ks. prof. Chrostowski o atakach na Kościół: Europa bez 

chrześcijaństwa nie byłaby i nie będzie sobą 

- W ostatnich latach nasiliły się ataki antychrześcijańskie i antykatolickie. Nigdy w takiej skali w Europie ich nie było. Ich paradoks 
polega na tym, że przedmiotem ataku staje się wszystko, cokolwiek jest katolickie, cała symbolika, w tym także katolickie przeżywanie 

roku liturgicznego: Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy czy Bożego Ciała - mówił w Polskim Radiu 24 ks. prof. Waldemar 
Chrostowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). 

 
Bazylika Świętego Krzyża w WarszawieFoto: Shutterstock/ Danny Ye 

https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2874101,Ks-prof-Chrostowski-o-atakach-na-Kosciol-Europa-bez-chrzescijanstwa-nie-bylaby-i-nie-bedzie-soba 

 

Zobacz takze: 

- https://youtu.be/w7u8U_FyjLE 

- https://youtu.be/aQ9W4hWTV6A 

- https://youtu.be/Xc8YpihbQx0 

- https://youtu.be/KpfIl6e8GaM 

- https://youtu.be/LEFlc7kUvw4 

- https://youtu.be/gn8UiKdqpSI 

 

"Krzyż na sali obrad Sejmu     
. nie narusza prawa”. 

prawa" 
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https://youtu.be/w7u8U_FyjLE
https://youtu.be/aQ9W4hWTV6A
https://youtu.be/Xc8YpihbQx0
https://youtu.be/KpfIl6e8GaM
https://youtu.be/LEFlc7kUvw4
https://youtu.be/gn8UiKdqpSI


 

 

https://pl.aleteia.org/2022/03/09/naszej-wiary-i-tak-nie-zniszczycie-w-rosyjskim-ostrzale-ucierpialo-wiele-obiektow-sakralnych-galeria/ 

 

 

https://pch24.pl/calun-turynski-i-meka-naszego-

pana-profesor-kardiologii-

opowiada-w-pch24-o-ranach-

chrystusa/ 
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Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi ratuje obrazy religijne, które są zostawiane przez ludzi na 
śmietnikach. Są to pamiątki z Pierwszej Komunii Świętej, wizerunki Matki Bożej, Świętej Rodziny i świętych. 
Obecnie muzeum przedstawia te piękne, uratowane obrazy na wystawie. 

Ludzie pozbywają się obrazów w wizerunkami świętych przeważnie przy okazji remontów domów, mieszkań 
otrzymanych od przodków lub przeprowadzek. Rozstawanie się z religijnymi obrazami świadczy też o 
zeświecczeniu i zaniku wiary. Pomimo tego, z resztek szacunku, obrazy często nie są wrzucane 
bezpośrednio do kontenerów na śmieci, ale stawiane są obok śmietników. – Niby wierzą, niby nie wierzą, 
ale obrazy, które do nas trafiły, nie były wrzucone do kubłów na śmieci, lecz przeważnie oparte o  ściany 
śmietnika – mówi Anna Smolińska z Muzeum  Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. 

Zanik wrażliwości religijnej postępuje nie tylko w polskich miastach, ale i na wsiach. Świadczy o tym duża 
ilość świętych wizerunków, które wyrzucono z wiejskich domów, a teraz są w zbiorach łódzkiego muzeum. 
Kapłani przestrzegają przed brakiem szacunku dla obrazów religijnych. – Rzeczy świętych nie wyrzuca się. 
Można je komuś ofiarować np. do muzeów, bądź też spalić . https://pch24.pl/lodzkie-muzeum-ratuje-
religijne-obrazy-wiele-z-nich-niestety-znaleziono-na-smietniku/ 

 

Stop aborcji 
·  

A gdy postawiono kwestię: ojciec jest syfilitykiem, 
matka gruźliczką, mieli już czworo dzieci, z których 
jedno jest ślepe, drugie umarło przy urodzeniu, 
trzecie jest głuchonieme, a czwarte gruźliczne. 
Pojawia się nowa ciąża. Czy radzilibyście ją przerwać? 

https://pch24.pl/lodzkie-muzeum-ratuje-religijne-obrazy-wiele-z-nich-niestety-znaleziono-na-smietniku/
https://pch24.pl/lodzkie-muzeum-ratuje-religijne-obrazy-wiele-z-nich-niestety-znaleziono-na-smietniku/
https://www.facebook.com/Stop.aborcji/?__tn__=-UC*F


Z pewnością – odpowiedziałoby 95 proc. rodziców. 
– A więc zabilibyście Beethovena. 

 

 

https://www.facebook.com/Stop.aborcji/photos/nakr%C4%99ci%C5%82em-ten-film-niemy-krzyk-aby-pokaza%C4%87-czym-naprawd%C4%99-jest-
przerywanie-ci%C4%85%C5%BCy/1252823701413593 

 

https://www.facebook.com/Stop.aborcji/photos/nakr%C4%99ci%C5%82em-ten-film-niemy-krzyk-aby-pokaza%C4%87-czym-naprawd%C4%99-jest-przerywanie-ci%C4%85%C5%BCy/1252823701413593
https://www.facebook.com/Stop.aborcji/photos/nakr%C4%99ci%C5%82em-ten-film-niemy-krzyk-aby-pokaza%C4%87-czym-naprawd%C4%99-jest-przerywanie-ci%C4%85%C5%BCy/1252823701413593


Stop aborcji 
 

 

Aborcja jest cichą zbrodnią. Dziecko nie może się 

bronić. Nie będzie krzyczeć by walczyć o życie. 
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„Wyrok na niewinnych” to historia najgłośniejszego i  najbardziej brzemiennego w skutkach dramatu 
sądowego w dziejach. Blisko pół wieku temu wyrok Sądu Najwyższego w USA w sprawie Roe przeciw Wade 
przesądził o  tragicznym losie już 62  mln nienarodzonych. Głównym bohaterem dramatu jest dr Bernard 
Nathanson, zagorzały zwolennik legalizacji aborcji i aktywny uczestnik sprawy, który kilka lat później stał się 
obrońcą życia i autorem głośnego filmu „Niemy krzyk”. „Wyrok na niewinnych” odsłania burzliwe kulisy 
procesu oraz demaskuje metody, jakimi posłużyli się aktywiści aborcyjni chcący wywrzeć presję na sędziów. 
Pokazuje także działania grup obrońców życia, którzy z przerażeniem odkrywają, że walczą z najlepiej 
finansowaną rewolucją XX w.  Wyrok na niewinnych. - RafaelKino - oglądaj w internecie! 

https://rafaelkino.pl/film/wyrok-na-niewinnych


 

Dokument Aborcja: https://youtu.be/6QLi7wpmbEg 
Bóg pokazał nam jakie są skutki grzechu aborcji - świadectwo 
https://youtu.be/gr00WLvG7xU   .    https://youtu.be/5GtL7mlRgHY 

 

https://youtu.be/6QLi7wpmbEg
https://www.youtube.com/watch?v=cqtXUCBFsQU
https://youtu.be/gr00WLvG7xU
https://youtu.be/5GtL7mlRgHY




  

 

 



 

  

 

 

 



  

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 



https://dobrewiadomosci.net.pl/58968-ekwador-
przyznal-dzikim-zwierzetom-prawa-osobiste-to-pierwszy-taki-kraj/ 

                                                                                                       

             

https://dobrewiadomosci.net.pl/55898-wodz-indian-hopi-przekazal-

przeslanie/   
Wódz Indian Hopi, Biały Orzeł, skomentował obecną sytuację na świecie w sposób, który 

nie pozostawia złudzeń. To z pewnością ważne przesłanie dla nas wszystkich i wskazówka, 

jak sobie radzić w tej trudnej i zgoła nowej dla wszystkich sytuacji.  

 

Ten moment, którego doświadcza ludzkość, może być postrzegany jako drzwi lub otchłań. 

Decyzja o wpadnięciu w czarną dziurę lub przejściu przez drzwi należy do Ciebie. Jeśli będziecie konsumować wiadomości 24 godziny na dobę, z negatywną 

energią, ciągle zdenerwowani, z pesymizmem, pogrązycie się w otchłani, ale jeśli skorzystacie z okazji, aby spojrzeć na siebie, przemyśleć życie i śmierć, zadbać 
o siebie i innych, wtedy przejdziecie przez portal. Zadbajcie o swój dom, zadbajcie o swoje ciało. Połączcie się z waszym duchowym domem. Kiedy troszczycie 

się o siebie, troszczycie się jednocześnie o wszystkich. Nie lekceważcie duchowego wymiaru tego kryzysu. Przyjmijcie perspektywę orła, który widzi wszystko z 

góry, z szerszym spojrzeniem. W tym kryzysie jest kwestia społeczna, ale także duchowa. Te dwie kwestie idą w parze. Bez wymiaru społecznego popadamy w 
fanatyzm. Bez wymiaru duchowego popadamy w pesymizm i daremność. Czy jesteście gotowi stawić czoła temu kryzysowi? Weźcie do ręki swoją skrzynkę z 

narzędziami i użyjcie wszystkich narzędzi, które macie do dyspozycji. Uczcie się odporności na przykładzie ludów indiańskich i afrykańskich: byliśmy i jesteśmy 

eksterminowani, ale nigdy nie przestaliśmy śpiewać, tańczyć, rozpalać ognia i się radować. Nie czujcie się winni, mając poczucie szczęścia w tych niespokojnych 
czasach. Bycie smutnym lub złym wcale nie pomaga. Najlepszy opór to opór poprzez radość! Masz prawo być silny i pozytywny. I nie ma innego sposobu, aby to 

zrobić, niż zachować piękną, szczęśliwą, jasną postawę. Nie ma to nic wspólnego z alienacją (nieznajomością świata). Jest to strategia oporu. Kiedy przekraczamy 
próg, zyskujemy nowy światopogląd, ponieważ zmierzyliśmy się z naszymi lękami i trudnościami. Wszystko, co możesz teraz zrobić, to: 

 poczuć ukojenie podczas  burzy 

 zachować spokój i modlić się codziennie 

 codziennie obcować z sacrum 

 okazać opór poprzez sztukę, radość, zaufanie i miłość. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0eqLNKg430 

Przeczytaj też: Kodeks etyczny Indian – 20 zasad dobrego życia 

 
Więcej na temat mądrości rdzennych mieszkańców obu Ameryka przeczytasz  TU. 
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https://pch24.pl/polscy-katolicy-apeluja-do-biskupow-o-
zaniechanie-praktyki-udzielania-komunii-swietej-
na-reke-dolacz-i-podpisz-pilna-petycje/ 

 

 

https://pch24.pl/wywrotki-i-spychacze-z-symbolami-z-i-v-na-polskim-cmentarzu-w-katyniu-zaryn-rosja-przekroczyla-kolejna-granice/ 
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https://pch24.pl/izrael-ponad-152-palestynczykow-rannych-w-starciach-z-policja-w-jerozolimie/  .  

https://youtu.be/p3C8T014cSc 

https://pch24.pl/wojna-zgubiony-bog-i-rzady-antychrysta-o-lekturze-ktora-powinna-byc-obowiazkowa-w-rzymie/ 

https://pch24.pl/precz-z-komuna-polityczne-przeslanie-grobow-panskich-z-lat-80-tych/ 

 

https://misyjne.pl/misja/japonia-sakura-na-
zmartwychwstanie/ 

 

 

 

https://misyjne.pl/misja/chiny-przed-swietami-
wladze-wzmogly-represje-wobec-kosciola-
podziemnego/ 
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