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

BOBOLA

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

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

Radio Maryja

Toruń https://www.radiomaryja.pl/
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”.

O G L Ą D A J:

Ofiara Mszy Świętej w Mediach
Radiu

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

O G L Ą D A J:

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

O G L Ą D A J:

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

O G L Ą D A J:

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

O G L Ą D A J:

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

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

Podziemne miasto. Sensacyjne odkrycie w Turcji

| Niemiecka

kultura, polska kultura w Niemczech, wydarzenia | DW | 28.04.2022

londyn-bardziej-religijny-niz-reszta-krajuwsrod-zadeklarowanych-chrzescijan-najwiecejkatolikow/
Msze Święte
https://pch24.pl/

Gdzie? Kiedy?
http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf

(Fot. Pixabay)

Londyn jest bardziej religijny i konserwatywny społecznie niż reszta Wielkiej Brytanii – informuje dziennik „The Guardian”,
powołując się na badania przeprowadzone przez chrześcijański zespół Theos. Odsetek osób określających się jako religijne wynosi
62% w stolicy, w porównaniu z 53% w pozostałej części Wielkiej Brytanii, co wynika zapewne ze znacznej obecności wspólnot
imigracyjnych i diaspory. Co czwarty mieszkaniec Londynu uczestniczy w nabożeństwach przynajmniej raz w miesiącu, w
porównaniu z co dziesiątym poza stolicą; 56% chrześcijan w Londynie modli się regularnie, w porównaniu z 32% chrześcijan w
pozostałej części Wielkiej Brytanii. Londyńczycy częściej wskazują, że relacje seksualne przed ślubem są czymś złym (24% w
porównaniu z 13% w całym kraju), oraz to samo stwierdzą o związkach osób tej samej płci (29% w porównaniu z 23%). Jeśli
chodzi o eutanazję w przypadku choroby nieuleczalnej, 38% londyńczyków w porównaniu z 27% poza stolicą twierdzi, że co
najmniej jest zła. Wg raportu, największym wyznaniem chrześcijańskim w Londynie jest katolicyzm (35% chrześcijan), a następnie
anglikanizm (33%), zielonoświątkowcy (7%) i prawosławni (6%) i jest ich procentowo więcej niż poza stolicą. 1/5 mieszkańców
Londynu utożsamia się z religią niechrześcijańską, w przeciwieństwie do 7% w pozostałej części Wielkiej Brytanii. Mniej więcej co
dziesiąty mieszkaniec Londynu określa siebie jako muzułmanin, w porównaniu z mniej niż 2% poza stolicą. Ponadto w Londynie
koncertują się wszystkie niechrześcijańskie grupy religijne.

Radio BOBOLA jest tworzone w ramach Radio BOBOLA Foundation CIO (Charity
Number: 1191186). Nasze działania ukierunkowane są na upowszechnianie
wartości chrześcijańskich a także tworzenie i promowanie treści patriotycznych
i pomocnych w rozwoju społecznym, intelektualnym – zarówno naszym, jak i
naszych odbiorców. Duże znaczenie ma dla nas praca na rzecz
wzajemnego poszanowania i zbliżania do siebie ludzi w multikulturowych
środowiskach, w których żyjemy. Wierzymy, że taka otwartość w połączeniu z
zachowaniem polskiej tożsamości ubogaca nas i nasze otoczenie. W działaniach
ukierunkowanych na umacnianie patriotyzmu kierujemy się jasną świadomością
tego, że wartości chrześcijańskie, wiara katolicka nie są dodatkiem do polskości,
ale w znacznej mierze stanowią jej istotę.

https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
https://player.bobola.church/

Polska Misja Katolicka jest instytucją koordynującą duszpasterstwo dla
Polaków mieszkających na terenie Anglii i Walii. Obecnie obejmuje blisko 70 parafii i
ponad 200 miejscowości, w których regularnie odprawiana jest Msza św. w naszym języku.
Ponad 100 kapłanów sprawuje posługę duszpasterską w strukturach Misji, otaczając
rodaków opieką duszpasterksą i duchowym wsparciem.
Historia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zaczyna się od 1853 roku, kiedy ks. Eryk
Podolski zaczął odprawiać dla Polaków nabożeństwa w kaplicy przy Sutton Street w
dzielnicy Soho w Londynie. Więcej o historii można dowiedzieć się dalej na tej stronie.
Zachęcamy do zapoznania się z historią naszej patronki - bł. Franciszki Siedliskiej i historią
powstawania Polskiej Misji Katolickiej na Wyspach Brytyjskich
https://www.pcmew.org/pages/o-nas/ ............ https://www.pcmew.org/parafie/

Ks. Piotr Glas, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętego Józefa w Reading[3].
http://st-josephs-tilehurst.org.uk/index.php 0118 942 8632 sjtilehurst@portsmouthdiocese.org.uk
Msza Św. niedziele 10.30: Oglądaj na żywo na YouTube: kliknij: NA ŻYWO . Proszę oglądać online i zostać w domu, jeśli źle
się poczujesz. Ks. Peter zachęca parafian do dalszego noszenia masek, dezynfekcji rąk i praktykowania dystansu
społecznego. Proszę, chroń innych. Nadal nie ma Obowiązków Niedzielnych, ale Biskupi katoliccy Anglii i Walii zachęcają;
https://www.cbcew.org.uk/plenary-november-2021-honouring-sunday/ . https://pl.wikipedia.org/wiki/Reading

Autorstwa MarkS, CC BY-SA 3.0,

https://www.facebook.com/pages/category/

Catholic-Church

/M%C4%99ski-R%C3%B3%C5%BCaniec-w-Londynie-

105410901196806/

Męski Różaniec w Londynie
https://www.facebook.com/105410901196806/

https://travel.sygic.com/pl/poi/

https://stacja7.pl/ze-swiata/

videos/815286782636452/

katedra-westminsterska-poi:36159

coraz-wiecej-doroslych-brytyjczykow-prosi-o-chrzest/

duszpasterz-z-londynu-moi-parafianie-poswiecaja-na-kosciol-34-godziny-w-niedziele-rozmowa/
https://misyjne.pl/ks-rajewski-

https://sanktuaria.maps24.eu/item/














sanktuarium-matki-bozej-w-aylesford/

Sanktuaria Maryjne
Sanktuaria Świętych
Sanktuaria Pańskie
Sanktuaria kościelno-narodowe
The European Marian Network
Lista sanktuariów maryjnych na świecie
Lista sanktuariów na świecie
Lista sanktuariów w Polsce
Film
Ziemia Święta
https://youtu.be/bghU2zngfKc

https://sanktuaria.maps24.eu/category/aktualnosci/film/

meski-rozaniec-w-madrycie-zgromadzil-setkihiszpanow-wydarzenie-jest-powtorzeniem-tego-corobia-nasi-bracia-wpolsce
https://marsz.info/

/?fbclid=IwAR1z71QEnAJzgJLJnkgYogS_KO2ljlNPx_1BdTNJr7YMa3VjiQoU93rdcuE

https://meskirozaniec.pl/

(fot. twitter.com/RadioMariaSpain, Męski Różaniec w Madrycie)
https://twitter.com/i/status/1517944009284632576
https://twitter.com/i/status/1517926182049746945
https://twitter.com/i/status/1517955180939120641
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https://www.zycierodzina.pl/byli-aborterzy-mowia

-jak-naprawde-wyglada-aborcja/

„Na ekranie USG widziałem wyraźnie profil dziecka i jak ssało palec. Rozszerzyłem macicę, włożyłem
kleszcze, chwyciłem nimi coś i wyciągnąłem. Trzymałem małą rączkę. Położyłem ją na stół, ale w taki sposób,
że nerw z oderwanego ramienia trafił na miejsce, gdzie była rozlana plama jodu. I rączka nagle sama zaczęła
się ruszać. […] Znów włożyłem kleszcze do macicy, chwyciłem coś i wyciągnąłem. Tym razem była to mała
nóżka. W tym momencie pielęgniarka stojąca za moimi plecami upuściła na podłogę przybornik z
instrumentami chirurgicznymi. Rozległ się huk, podskoczyłem, puściłem uchwyt kleszczy i nóżka upadła tuż
obok rączki. I też zaczęła się ruszać. […] Postanowiłem wszystko, co zostało w macicy, zmielić na miazgę i
wyciągnąć już bezkształtną masę. Zacząłem mielić, miażdżyć, kruszyć. Kiedy wyciągnąłem kleszcze
przekonany, że zobaczę miazgę mięsa, ujrzałem ludzkie serce. Serce jeszcze pulsowało, coraz wolniej i
wolniej, aż w końcu przestało bić. Wtedy zrozumiałem, że zabiłem człowieka. Zrobiło mi się ciemno przed
oczami.”

The Silent Scream (Full Length) - https://youtu.be/gON-8PP6zgQ
Niemy krzyk - https://youtu.be/BVnUhVhs5nc
Grupy feministyczne, które stały się tubą propagandy aborcyjnej, mamią kobiety hasłami o „wyborze” i „zwykłym zabiegu”, ale nie
mówią im, że aborcja zabija dzieci. Świadectwa tych, którzy kiedyś byli częścią biznesu aborcyjnego i wykonywali setki takich
zabiegów, dementują te kłamstwa. To właśnie oni na własne oczy przekonali się, że aborcja to zabójstwo. Dlatego tak ważne jest,
by zakończyć bezkarność działaczy aborcyjnych, którzy w Polsce urządzili sobie – jak sami mówią – „aborcyjne eldorado”.

Inne:
- https://legaartis.pl/blog/2022/04/26/hotele-i-pensjonaty-z-zakopanego-groza-wykwaterowaniem-gosci-z-ukrainy/
- Robert Winnicki: czy wyście wszyscy powariowali? https://youtu.be/p24DKcdbgnY

- https://parenting.pl/skutki-mieszkania-z-tesciowa-kobieta-ma-wrazenie-ze-umiera
- https://mieszkanie.pl/prawo/stwierdzenie-zasiedzenia-a-sluzebnosci/2442
- https://pch24.pl/prof-roberto-de-mattei-o-wojnie-i-franciszku-idea-powszechnego-braterstwa-jest-nieobecna-w-ewangelii/
- TARAS BULBA -cały film/ lektor PL https://youtu.be/A7IiEhg576o
- Eucharystia z hymnem UPA? https://youtu.be/kInOOLNXEKE
- https://wiadomosci.wp.pl/awantura-w-sejmie-pan-kolejny-raz-z-tej-mownicy-staje-po-stronie-putina-6763079944493856a
- https://historia.wprost.pl/prl/10702072/akcja-wisla-dzis-75-rocznica-masowych-przesiedlen-komunisci-uzasadniali-je-walka-z-upa.html
- https://historia.wprost.pl/ciekawostki-historyczne/10697155/kusza-jedna-z-najskuteczniejszych-broni-sredniowiecza-byla-nazywana-narzedziem-szatana.html
- https://historia.wprost.pl/10699522/czarnobyl-najwieksza-katastrofa-elektrowni-atomowej-w-historii-dzis-rocznica.html
- https://historia.wprost.pl/odkrycia/10697131/inkowie-odurzali-dzieci-przed-zlozeniem-ich-w-ofierze-potwierdzily-to-badania-naukowcow-w-tym-polek.html
- https://historia.wprost.pl/ciekawostki-historyczne/10697959/pogrzebany-za-zycia-polski-patriota-stal-sie-symbolem-w-carskich-wiezieniach-spedzil-46lat.html
- https://historia.wprost.pl/10693942/zapomniane-ludobojstwo-z-poczatku-xx-wieku-w-czasie-paru-lat-rzezi-zginelo-nawet-15-mln-ludzi.html
- https://pch24.pl/w-polsce-rosnie-chrystianofobia-ilosc-profanacji-i-atakow-na-chrzescijanskie-symbole-musi-niepokoic/
- https://pch24.pl/czy-spelnia-sie-zapowiedz-matki-bozej-z-akity-lisicki-i-chmielewski-w-programie-krystiana-kratiuka/
- https://pch24.pl/niemcy-ministrantka-oglosila-ze-jest-mezczyzna-reakcja-proboszcza-wywiesil-w-kosciele-flage-lgbt/
- https://pch24.pl/belgia-chce-poszerzyc-mozliwosci-zabijania-chorych-na-celowniku-osoby-z-demencja/
- https://pch24.pl/ks-prof-pawel-bortkiewicz-kosciol-niemiecki-tylko-z-nazwy-jest-jeszcze-katolicki/
- https://pch24.pl/oby-on-krolowal-co-powinnismy-wiedziec-o-spolecznym-panowaniu-chrystusa-krola/
- Całe miasto w pianie. Mieszkańcy przerażeni uciekali, gdzie się dało (msn.com)

Gdy po 12 latach odzyskał głos, zadzwonił do żony. „Za dużo przeklinam” - Bing images

To nagranie powinien zobaczyć każdy! Tak nasz organizm zabija raka - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

ChorobaCrohna-Badanie.pl | Badanie kliniczne dla pacjentów z chorobą Crohna . WUM realizuje projekt dotyczący
leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci | Warszawski Uniwersytet Medyczny

W Polsce powstaje pierwszy na świecie system transportu krwi dronamii - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

- Podziękuj i poproś. Znana ekolożka uczy komunikacji z kwiatami - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

Po raz pierwszy zaobserwowano poczwórne
helisy w zdrowych komórkach. Badacze sugerują
przełom w przyszłym leczeniu nowotworów Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

We wrocławskim szpitalu wyleczyli raka laserem. Jako pierwsi w Polsce! - Wyszukaj (bing.com)

Cudowny medalion. Intrygująca rozmowa Mistrza i
Ucznia - Bing images

Każdy z nas tworzy własną rzeczywistość i wybiera to, czym chce wypełniać swoją osobistą przestrzeń. Indywidualny świat możemy budować, opierając się albo na
dramatach i nieszczęściach, albo na tym, co wartościowe i piękne w naszej ludzkiej naturze oraz otaczającym świecie.
To ważne, aby na co dzień karmić się tym, co nas buduje i daje siłę, a nie tym, co podkopuje naszą wiarę w siebie, zaufanie do Życia, sieje niepokój oraz generuje obawy
dotyczące przyszłości.
Założyciele portalu chcą w tym uczestniczyć i wspierać wszystko to, co podnosi jakość życia oraz kultywuje pozytywną ewolucję człowieka.

Archiwa: Dobre wiadomości - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
Archiwa: Inspirujące teksty - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
Archiwa: Ciekawe miejsca - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
Archiwa: Zdrowie - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
Archiwa: Wideo - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

https://www.kresowianie.info/artykuly,n341,

janowa_dolina

__70_lat_pozniej.html

Początki Janowej Doliny sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wtedy to zapadła decyzja o budowie na
prawym brzegu rzeki Horyń kopalni bazaltu. Powstaniu nowych wyrobisk towarzyszyła budowa osiedla
robotniczego, w którym znaleźli mieszkanie nie tylko górnicy z rodzinami, kadra inżynierska, dyrekcja oraz
administracja kopalni, ale także kolejarze zaangażowani w transport kruszcu, drwale odpowiedzialni za
pionierski wyrąb lasu i rozbudowę osiedla, jak również wszyscy inni, którzy świadczyli usługi mieszkańcom
osady. Osiedle było nowoczesne i pięknie wkomponowane w sosnowy las nad Horyniem. Janowa Dolina
dzieliła los kopalni, a ta rozwijała się prężnie przez całe lata 30-ste XX wieku. Stopniowo stawała się coraz
bardziej samowystarczalna, zdobywając wszystkie atrybuty miasteczka. Nie zdążono tylko wybudować
kościoła. Stała tu jedynie drewniana kaplica, a miejscowi na chrzty i śluby jeździli do kościoła parafialnego
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kostopolu. Osada była schludna i zadbana. Nad ładem czuwał zarządca,
który nie wahał się zwrócić uwagę, jeśli ktoś dopuścił się zaniedbań. Do takich należało między innymi
wywieszenie zasłon innego koloru, aniżeli w sąsiednich oknach na tej samej ulicy, czy nienależyty porządek
w przydomowym ogródku. Ulice nie miały nazw. Oznaczone były kolejnymi literami alfabetu. Teren przed
domami przeznaczony był na rabaty z kwiatami. Z tyłu można było mieć zabudowania gospodarcze i
niewielkie uprawy. W Janowej Dolinie zarabiało się dobrze, a chleb zapewniała tu kopalnia.

Wszystko zmieniło się we wrześniu 1939 roku. W kolejnych latach kopalnia przechodziła z rąk do rąk, a
mieszkańcy Janowej Doliny przestali być jej gospodarzami. Jedni znikali na zawsze, a w ich miejsce pojawiali
się inni, często mianowani przez kolejnych sprawujących tu zarząd okupantów. Niestety najgorsze miało
dopiero nadejść. W nocy z 22 na 23 kwietnia 1943 roku osiedle zostało niemal całkowicie spalone, a jego
mieszkańcy wymordowani w ataku oddziałów UPA dowodzonych przez Iwana Łytwyńczuka. To był ostatni
dzień Janowej Doliny. Tory kolei wąskotorowej wyznaczały najkrótszą drogę z kopalni do położonego o
kilkanaście kilometrów powiatowego Kostopola. Tą drogą 23 kwietnia 1943 roku, nazajutrz po napadzie
przez ukraińskich nacjonalistów na Janową Dolinę, nieliczni ocalali od pogromu mieszkańcy ewakuowali się
do Kostopola. https://gp24.pl/rzez-wolynska-krwawa-zbrodnia-upa-w-janowej-dolinie-dzieci-nabijano-na-pale/ar/4327171
. https://www.magnapolonia.org/zbrodnia-w-janowej-dolinie/
. https://www.youtube.com/watch?v=-GhE4Yj0xdg

plukanie-sieci/to-pierwsza-taka-reklamaklerycy-nagrali-niezwykly-spot
https://stacja7.pl/

/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

Będzie to piękne spotkanie -

klerycy GSD: https://youtu.be/yPBJ6vZMVu4

https://www.benchmark.pl/aktualnosci/prawda-

o-pierwszych-lotach-w-kosmos

gagarin-nie-byl-pierwszymczlowiekiem-w-kosmosie
https://geekweek.interia.pl/technauka/news-

,nId,1881535

.html

2022-04/bruksela-marsz-dla-zycia-w20-lecie-eutanazji
https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/

.html

Bruksela: Marsz dla życia w 20-lecie eutanazji

W niedzielę 24 kwietnia 2022 roku, ulicami Brukseli przeszedł XIII Marsz dla
Życia. W ubiegłym roku odnotowano rekordową liczbę przypadków, kiedy w
majestacie prawa zadano śmierć ludziom potrzebującym opieki i pomocy. To
przejaw wypaczonej wizji wolności – mówi Prymas Belgii.
Jak przypominają organizatorzy Marszu, eutanazję zalegalizowano w Belgii pod
pretekstem umożliwienia godnej śmierci chorym znajdującym się na ostatnim
etapie życie, cierpiącym na nieuleczalne choroby i doświadczającym nie
dającego się uśmierzyć bólu. Bardzo szybko rozszerzono jednak eutanazję na
inne kategorie ludzi, w tym również dzieci. Dziś wystarczającym powodem do
jej przeprowadzenia są na przykład cierpienia natury psychicznej czy utrata
autonomii. Przewodniczący krajowej Komisji ds. Kontroli Eutanazji apeluje o
możliwość uśmiercania ludzi cierpiących na demencję.
Kard. De Kesel: Tu nie chodzi o cierpienie, lecz o wizję wolności
„Jest to debata społeczna o charakterze antropologicznym. Chodzi o zasadnicze pytanie: co
decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi, na czym polega ludzka społeczność, czemu ma służyć
postęp. Bo wmawia się nam, że poszerzanie zakresu eutanazji dokonuje się w imię postępu.
Ja przypominam zawsze słowa Pawła VI, który mówił, że postęp musi służyć wszystkim
ludziom i całemu człowiekowi. Nie można się ograniczać do wymiaru biologicznego.
Tymczasem w wypadku eutanazji naruszone zostają podstawy naszej cywilizacji. (…) Tu nie
chodzi już tylko o eutanazję, o ograniczenie ludzkiego cierpienia. Jest to kwestia
ideologiczna. Chodzi o nadanie człowiekowi prawa do pełnego dysponowania sobą, według
własnych zachcianek. To jest kwestia fundamentalna. I to właśnie dlatego w eutanazji idzie
się coraz dalej, rozszerzając ją również na dzieci, osoby z demencją. Tu już nie chodzi o
uśmierzenie cierpienia, o zachowanie godności człowieka, zgodnie z misją medycyny, ale o
przeforsowanie pewnej ideologii, pewnej wizji wolności indywidualistycznej, bo człowiek
może robić, co mu się podoba. I to ma oczywiście bardzo poważne konsekwencje nie tylko
dla jednostki, lecz również dla społeczeństwa.“

Dignitas – szwajcarska organizacja, której celem jest pomoc w samobójstwie ludziom, którzy są nieuleczalnie chorzy. Do wspomaganego samobójstwa
dochodzi poprzez wypicie roztworu pentobarbitalu sodu (pochodnej kwasu barbiturowego). Organizacja została założona 18 maja 1998 przez
adwokata Ludwiga Minelli[1]. Jej siedziba początkowo znajdowała się w miejscowości Forch (kanton Zurych). W listopadzie 2007 została przeniesiona do
Schwerzenbach, gdzie organizacja zaadaptowała budynek, w którym wcześniej istniała fabryka kabli[2]. Pod koniec 2008 Minelli kupił dom w
gminie Wetzikon na przedmieściach Zurychu, gdzie od grudnia 2008 mieści się nowa centrala organizacji[3]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dignitas

Hmmm… No tak. Wszyscy wiedzą, że eutanazja jest legalna w Holandii, Belgii, Luksemburgu, Niemczech i Albanii. Ale tylko w Szwajcarii
dopuszczalna jest turystyka eutanazyjna. Nie byłam w stanie dotrzeć do danych, ilu obcokrajowców zostawiło swoją cielesną powłokę i około 7000
franków w szwajcarskiej klinice eutanazyjnej Dignitas, ale jest to ponoć spory procent z 1000 „obsłużonych” osób.
Klinika Dignitas została założona w 1998 roku przez szwajcarskiego prawnika Ludwiga Minelli, działacza praw
człowieka. Założyciel twierdzi, że w swoich działaniach kieruje się wyłącznie współczuciem wobec cierpiących osób
bez nadziei na poprawę ich stanu.

Sama procedura nie jest taka prosta. Asystowane samobójstwo wymaga bardzo długich przygotowań i kwalifikacji pacjenta. Jeśli życie Ci niemiłe, na
początku wystosuj odpowiedni list motywacyjny dołączając do niego całą dokumentację medyczną, która ma za zadanie udowodnić, że jesteś
nieuleczalnie chory i cierpisz z bólu, a w dodatku całkowicie świadomie i bez żadnej presji chcesz się uwolnić od swojej bolesnej egzystencji. Następnie
stowarzyszenie zaprasza na konsultacje medyczne i długie rozmowy z psychologiem, psychiatrą i prawnikami, którzy muszą stwierdzić, że po pierwsze
jesteś na 100% pewien swojej decyzji, po drugie za swoją decyzją stoisz ty sam, a nie na przykład Twoje harpiowate dzieci i 15-letnia żona, po trzecie –
ani Twój stan nie rokuje żadnej poprawy, ani aktualny stan wiedzy medycznej nie daje Ci wielkich szans na wyzdrowienie.

W tym domu przeprowadza się
procedurę asystowanego
samobójstwa. Dom znajduje się w
strefie przemysłowej Zurychu, co
jest normalne, w końcu nikt nie
chce mieć sąsiedztwa, z którego
regularnie wynoszone są trumny.

http://www.miloscpo30.net/?p=876 . Zdjęcie: Jeanne Smits/LifeSiteNews.com, paryski flash-mob przeciwko eutanazji, marzec 2012.

Procedura -

https://www.xn--meb.pisz.pl/Dignitas

W samobójstwie wspomaganym uczestniczy trzech świadków, z których przynajmniej jeden musi być osobą nie odnoszącą korzyści
spadkowych. Często jest to pielęgniarka Gabriele Frick bądź Erika Luley. Wcześniej lekarz musi zdiagnozować terminalną chorobę, a
chory, który chce popełnić samobójstwo, musi podpisać oświadczenie, że dzieje się to za jego zgodą. Formalności trwają krótko [4].

Skala działalności
Jak powiedział Ludwig Minelli w wywiadzie udzielonym w marcu 2008, organizacja pomogła popełnić samobójstwo 840 osobom, z których
60% stanowili obywatele Niemiec[5]. W 2011 działacze organizacji potwierdzili pomoc w samobójstwie 144 osób [6]. Większość ludzi
przyjeżdżających do Dignitas nie planuje swojej śmierci, lecz traktuje to jako ubezpieczenie w przypadku, gdy ich choroba stanie się dla
nich trudna do zniesienia[5].

Koszty i rachunkowość
Według prezesa organizacji, Dignitas pobiera od swoich klientów 4000 euro za przygotowania i asystę w samobójstwie oraz 7000 euro w
przypadku poniesienia kosztów medycznych oraz przejęcia wszystkich powinności związanych z organizacją pogrzebu, włączając w to publiczne
opłaty stanowione prawem[5]. Pomimo bycia organizacją typu non-profit, Dignitas notorycznie odmawia upublicznienia swoich danych
finansowych[7].

Turystyka samobójcza
Z uwagi na to, że w większość państw świata ma dużo surowsze przepisy prawne, do szwajcarskich apartamentów prowadzonych przez
Dignitas przyjeżdżają ludzie z innych krajów.
Przykładem jest pochodzący z Wielkiej Brytanii 80-letni milioner Peter Duff i jego o dziesięć lat młodsza żona – Penelopa, którzy 27 lutego
2009 zakończyli życie w klinice prowadzonej przez organizację. Wyjechali do Szwajcarii, ponieważ w Wielkiej Brytanii eutanazja jest
zakazana[8][9].
W październiku 2008 opinię publiczną poruszyła sprawa 23-letniego zawodnika rugby. Daniel James zdecydował się umrzeć, bo
został sparaliżowany wskutek urazu kręgosłupa. Ulegając jego prośbom, rodzice zawieźli syna do Szwajcarii, gdzie zażył śmiertelną
mieszankę barbituranów[10][11].
W lipcu 2009 wspólnej eutanazji w szwajcarskiej klinice poddali się 85-letni Sir Edward Thomas Downes oraz jego żona Joan. Downes był
jednym z najbardziej znanych brytyjskich dyrygentów. Dyrygował m.in. orkiestrą opery Covent Garden oraz Operą Australijską w Sydney.
Przez 40 lat kierował też orkiestrą symfoniczną BBC. Królowa Elżbieta II uhonorowała go tytułem szlacheckim. Okolicznościami
śmierci małżonków zajęła się brytyjska policja[12][13].

Kontrowersje
W 2005 do Dignitas zgłosiła się 69-letnia Niemka, która okazała kartę zdrowia z rozpoznaniem marskości wątroby. Dokonano eutanazji. Po
przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się, że kobieta była fizycznie zupełnie zdrowa. Cierpiała jedynie na depresję. Jej karta zdrowia, w
której zapisano diagnozę o marskości wątroby, została sfałszowana. Lekarz, który pomagał w eutanazji, gdy dowiedział się o zdarzeniu,
popełnił samobójstwo[14]. W 2007 działanie organizacji wywołało falę oburzenia, gdy zaczęła przeprowadzać wspomagane samobójstwa w
hotelach i na parkingach. Pacjenci, głównie Niemcy, wypijali śmiertelne dawki pentobarbitalu w samochodach [3].
W listopadzie 2007 główna siedziba została przeniesiona do byłej fabryki kabli w strefie przemysłowej gminy Schwerzenbach, tuż obok
największego domu publicznego w Szwajcarii, co wzbudziło mocny sprzeciw zarówno gminy, jak i miejscowej ludności [2]. W 2008 okazało
się, że organizacja pozbywa się ciał klientów, wrzucając ich prochy wraz z urnami do jeziora, choć większość z nich słono zapłaciła za
godną śmierć i pogrzeb[3].
10 grudnia 2008 telewizja Sky Real Lives TV wyemitowała film dokumentalny „Prawo do śmierci”, pokazujący, jak w szwajcarskiej klinice
umiera nieuleczalnie chory Brytyjczyk – Craig Ewert.. Minelli uważa, że nawet chorzy psychicznie mają prawo do samobójstwa [4].
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1.Straciła dwóch synów
2."Nikomu nie pozwolę pocałować mojej córeczki"
3.Dlaczego wirus opryszczki jest tak groźny?
4.Objawy opryszczki u dzieci
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Głęboko niemoralny proceder, jakim jest surogacja, z powodu wojny na Ukrainie objawia się niezwykle
wyraźnie - stwierdza Tomasz Terlikowski, podejmując ten bardzo kontrowersyjny temat w kolejnym
odcinku podcastu "Tak myślę". - Głęboka niemoralność tego procederu nie zmienia faktu, że trzeba znaleźć
jakieś realne rozwiązania tej niezmiernie trudnej sytuacji - podsumowuje publicysta.
Wszystkie odcinki podcastu Tomasza Terlikowskiego znajdziesz w DEON.pl
Cały odcinek podcastu Tomasza Terlikowskiego "Tak myślę" dostępny jest na platformie YouTube
Rozstania będą coraz trudniejsze, bo kobiety zżywają się z dziećmi, które urodziły. Sumy zaś, jakie
otrzymały za tak zwaną „usługę”, dla wielu kobiet są niemożliwe do zwrócenia.
- Część surogatek zmuszanych jest do docierania w pobliże granic, a nawet rozdzielania się ze swoimi
rodzinami, by przekazać zamówione dzieci, co w sytuacji zagrożenia życia jest zwyczajnie dodatkowo
nieetyczne. Inne decydują się na podróż z własnymi dziećmi, ale bez mężów, bo ci muszę zostać na miejscu.
Te kobiety to nie są nieruchomości. Trzeba im dać prawo do podejmowania własnych decyzji - stwierdza
Tomasz Terlikowski.
To nie koniec problemów. Niekiedy kobiety, które urodziły dzieci na zamówienie, są zmuszane do
opuszczenia Ukrainy, bo nie mogą tam dotrzeć ci, którzy narodziny dziecka zamówili.
- Perspektywa prawna jest wtedy bardzo trudna, bo w Polsce czy w innych krajach Europy Centralnej i
Zachodniej surogacja jest nielegalna. A to oznacza, że urodzone przez kobiety dzieci zostaną zarejestrowane
jako ich i wtedy z surogacji nic nie wyjdzie - dodaje autor podcastu „Tak myślę” i dopowiada, że przecież
umowy nadal obowiązują i są dla wynajętych kobiet bardzo restrykcyjne.
- Wszystko to razem uświadamia, jak głęboko niemoralna jest sama surogacja. Wojna jedynie z całą mocą tę
świadomość pogłębia. Głęboka niemoralność tego procederu nie zmienia faktu, że trzeba znaleźć jakieś realne
rozwiązania tej niezmiernie trudnej sytuacji - podsumowuje Tomasz Terlikowski.

w-niemieckim-mannheim-powstalekumeniczny-kosciol-z-jednym-oltarzem-dlakatolikow-i-protestantow/
https://pch24.pl/kolejny-krok-rewolucji-

ksiadz-polskiego-pochodzeniazaatakowany-we-francji-sprawca-zadal-liczne-ciosynozem/
https://stacja7.pl/ze-swiata/

SHE IS UNBELIEVABLE | Hallelujah - Karolina &
Ella Protsenko - https://youtu.be/cmr-NzAodTY

L'Amour Toujours - Karolina Protsenko (feat.
Daniele Vitale) - Violin and Sax Street
Performance - https://youtu.be/_fnXRNeQy9Q

2CELLOS - Thunderstruck [OFFICIAL VIDEO]
- https://youtu.be/uT3SBzmDxGk

Pentatonix - Hallelujah (Official Video) https://youtu.be/LRP8d7hhpoQ

The Dead South - In Hell I'll Be In Good Company - https://youtu.be/B9FzVhw8_bY

This is the way the Irish dance have started

- https://youtu.be/LfTRwbgnArE

The Gardiner Brothers | The Big Deal Final - https://youtu.be/vYD3PMAHZjY

https://youtu.be/2j9dRDkrzNA

https://youtu.be/XQ45gynAUPg . https://youtu.be/cvChjHcABPA
. https://youtu.be/DCXJ9sUyZaU . https://youtu.be/3FsVeMz1F5c

ABBA. Film (1977)-

https://www.cda.pl/video/7601218fd

https://www.google.com/search?q=Do+dechy
++fr.+%C3%80+fond+2016r.+LEKTOR.pl&sourcei
d=chrome&ie=UTF-8

https://www.cda.pl/video/8245514dd

https://vider.info/vid/+fnvvese

Francuska rodzina wyjeżdża na letnie wakacje. Aby uniknąć korków, wyruszają w podróż
z samego rana. Tom (José Garcia) testuje nowy samochód i ustawia tempomat na 130 km/h. Po
chwili zdaje sobie sprawę, że stracił panowanie
nad pojazdem. Elektronika pokładowa nie działa, a prędkość zablokowała się
i wzrosła do 160 km/h. Szóstka pasażerów jest na skraju wytrzymania nerwowego. Za mniej niż
dwieście kilometrów czeka na nich korek.
Rodzina usiłuje wspólnymi siłami zatrzymać minivana.
Dodał: SZ-WITO

W katalogu: KOMEDIA

https://youtu.be/MyCdXF_i_Ec

W Warszawie zoperowali mózg bez otwierania
głowy. Szansa dla chorych na parkinsona

- Dobre Wiadomości

(dobrewiadomosci.net.pl)
Czytaj też: http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-04-11.pdf . str. 7-12

W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim dokonano innowacyjnej operacji mózgu. Neurochirurdzy bez znieczulania i otwierania głowy
pacjenta „wyłączyli” mu objawy choroby Parkinsona. Zabieg wykonano metodą, która wykorzystuje ultradźwięki. Dzięki niej udało się
pozbyć się charakterystycznych drżeń, które są udręką dla osób cierpiących na Parkinsona.
W Polsce około 80 tys. osób. zmaga się ę z chorobą Parkinsona. Wśród nich znajduje się pan Eugeniusz Zawistowski, który zmagał się a tą przypadłością od 15
lat. Charakterystyczne objawi w postaci drżenia rąk, utrudniały mu normalne funkcjonowanie.
Pan Eugeniusz Zawistowski od 15 lat zmaga się z chorobą Parkinsona, na którą w Polsce cierpi około 80 tys. osób. Charakterystyczne objawy, czyli drżenie
kończyn utrudniają, a nawet uniemożliwiają pacjentom normalne funkcjonowanie.
— Najgorzej jest przy jedzeniu i pisaniu — skarżył się pan Eugeniusz.
Pacjentom chorującym na Parkinsona leki w przestają wystarczać. Pan Eugeniusz zdecydował się skorzystać z najnowszych rozwiązań, czyli bezinwazyjnej
operacji, w której zamiast skalpela wykorzystuje się komputer i urządzenie FUS, generujące silną dawkę ultradźwięków.
— To bezkrwawa operacja, bez otwierania głowy pacjenta. Chory jest cały czas w kontakcie z personelem. Nie ma tu ryzyka związanego z operacją chirurgiczną,
krwawieniem czy infekcją. Nie ma obaw związanych z anestezjologią, pacjent nie jest usypiany czy znieczulany — mówił prof. Mirosław Ząbek, szef
neurochirurgii w interwencyjnym centrum neurochirurgii.

Jak przebiega bezinwazyjna operacja?
Zabieg polega na skoncentrowaniu fali ultradźwięków w jednym punkcie — ten jest dobierany tak, żeby pokrywał się z miejscem odpowiedzialnym za drżenie
samoistne lub chorobę Parkinsona. Ten punkt jest „wyłączany” w mózgu pacjenta.
— Na początku dobrany specjalnie punkt rozgrzewamy do temperatury odwracalnej, tak żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych powikłań, czy jest efekt tego
ultradźwiękowego uderzenia. Jeśli okaże się, że wszystko jest w porządku, zrobimy trwałe już uszkodzenie dużo wyższą temperaturą — wyjaśnił prof. Ząbek.
Efekt operacji w przypadku pana Eugeniusza widać gołym okiem. Wystarczy do tego tzw. test szklanki, w którym pacjent trzyma nad głową kubek wypełniony
wodą. Po tym, jak lekarze wyłączyli w mózgu chorego punkt odpowiedzialny za chorobę Parkinsona, dłoń jest zdecydowanie bardziej stabilna.
Przed pojawieniem się tej nowoczesnej metody, pacjenci byli leczeni chirurgicznie z wykorzystaniem stymulatorów mózgu. Operacja polegała na wszczepieniu
kosztownych (o wartości ok. 20 tys. zł -) generatorów, które trzeba wymieniać co 2-3 lata.

Interwencyjne Centrum Neuroterapii \ Oddziały \ Interwencyjne
Centrum Neuroterapii \ Szpital Bródnowski (brodnowski.pl)

Protokół SNT. Nowe leczenie depresji daje remisję u
prawie 80 proc. pacjentów - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

Jak donosi portal Nauka w Polsce przezczaszkowa stymulacja magnetyczna według nowego protokołu SNT okazała
się skuteczna u 79 proc. spośród 29 leczonych w ten sposób osób z depresją – informuje „The American Journal of
Psychiatry”. Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna była już wcześniej używana w leczeniu depresji, jednak
specjaliści ze Stanford University zastosowali nowy, zindywidualizowany protokół. „Działa dobrze, działa szybko i jest
nieinwazyjna – powiedział w oświadczeniu dr Nolan Williams, adiunkt psychiatrii i nauk behawioralnych. – To może
zmienić zasady gry”. Protokół opiera się na zatwierdzonej już wcześniej metodzie stymulacji, zwanej przerywaną
stymulacją theta-burst (iTBS). W trakcie iTBS do obszaru mózgu, który uważany jest za związany z depresją,
codziennie przez sześć tygodni dostarczane są impulsy magnetyczne – jednak leczenie trwa długo, a wyniki różnią się
znacznie w zależności od przypadku.
Aby ulepszyć terapię, zespół kierowany przez Williamsa ukierunkowywał impulsy specyficznie na potrzeby każdego
pacjenta i zwiększał ich liczbę. Po modyfikacjach impulsy są dostarczane w znacznie krótszym czasie- podczas
dziesięciu 10-minutowych sesji, oddzielonych 50-minutowymi przerwami, w ciągu pięciu kolejnych dni.
29 pacjentów podzielono na dwie grupy: otrzymujących nową terapię neuromodulacyjną Stanford (SNT) i
otrzymujących leczenie pozorowane (placebo).
Po pięciu dniach leczenia 78,6 proc. uczestników otrzymujących SNT przeszło w stan remisji i spełniło kilka wymagań,
co pozwoliło już nie diagnozować u nich depresji. Spośród 14 leczonych 12 zauważyło poprawę objawów w ciągu
czterech tygodni, a 11 zostało scharakteryzowanych według ocen FDA jako będący w remisji. Tylko dwóch z 15
pacjentów w grupie pozorowanej terapii spełniało te same kryteria.
Choć wystąpiły pewne skutki uboczne, w tym tymczasowe zmęczenie i bóle głowy, byłaby to wyraźna poprawa w
porównaniu z obecną terapią iTBS – o ile przełożyła by się na większe rozmiary badanych grup.
Jeden z pacjentów, 60-letni Tommy Van Brocklin oświadczył, że ustąpiły objawy z powodu których cierpiał od roku
1975. „Już nie prokrastynuję. Śpię lepiej. Całkowicie odstawiłem alkohol. Wyprowadzam psa i znowu gram na gitarze,
tylko dla czystej radości” – powiedział.

Co to jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna
(TMS)? (biomed.org.pl)

TDCS - Przezczaszkowa Stymulacja Prądem Stałym - zastosowania, leczenie zaburzeń - Szczecin – Centrum
Neuroterapii
Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED Wrocław (neuropsychiatria.com)
O nas | Centrum Medyczne Magwise
Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach (mazovia.pl)
Pracownia Neurostymulacji TMS – Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (babinski.pl)
Lalima Biorezonans KrakówChoroba Parkinsona -leczenie Kraków - Lalima Biorezonans Kraków
Informator – KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ PARKINSONA IMIENIA ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II WIELKIEGO
Lekarz od Parkinsona Kraków – skuteczny lekarz neurolog (neurologkrakow.com)
Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych Chorób Układu Pozapiramidowego, Botaniczna 3, Kraków - Umów
wizytę (mp.pl)
Leczenie parkinsona - lista firm w lokalizacji: Kraków | Panorama Firm
Nowa metoda leczenia Parkinsona dostępna w katowickiej klinice (rynekseniora.pl)
� Komórki macierzyste i choroba Parkinsona: opcje leczenia - Twój lekarz 2022 (lifehealthdoctor.com)

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona - cena | Kliniki.pl
Choroba Parkinsona | Vital Medic Neurochirurgia Neurostymulacja
Rehabilitacja dla pacjentów z chorobą Parkinsona - Ożarów Mazowiecki | Nasza Klinika
Parkinsona choroba - Neuro-Care sp. z o.o. sp.k.
Choroba Parkinsona, Katowice - specjaliści z Katowic (halodoctor.pl)
Cennik naszych usług – sprawdź koszt wizyty lekarskiej (neuro-care.pl)
Historia Nauro-Care Clinic – poznaj bliżej nasze działania (neuro-care.pl)
Choroba Alzheimera , Katowice - specjaliści z Katowic (halodoctor.pl)
Ośrodek pielęgnacyjno-opiekuńczy dla osób starszych - Małopolskie, śląskie (beskidzka-zlatna.pl)
Ośrodek Opiekuńczy dla osób z chorobą Alzheimera i osób starszych. - Międzylesie (domyopieki.pl)

Kamesznica: dom dla chorych na Alzheimera prowadzą
Siostry Sercanki. To jedyny tego typu ośrodek na
Podbeskidziu i jeden z nielicznych w Polsce.
Dom Opieki im. Jana Pawła II - Kamesznica (domyopieki.pl)

lekarze-i-naukowcy-mowia-nie-globalnemuzarzadzaniu-przez-who/
https://pch24.pl/

13 maja o godzinie 18:00 na warszawskim placu Zamkowym odbędzie się ogólnopolska demonstracja
osób domagających się rezygnacji Polski z udziału w traktacie WHO.
RoM https://pch24.tv/traktat-antypandemiczny-who-katastrofa-dla-polski/

Petycja „Nie dla traktatu WHO”
KONIECZNIE PODPISZ

https://dorzeczy.pl/opinie/293386/cezary-gmyz-

kontrolerzy-ruchu-lotniczego-to-

byla-agentura.

html?utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2022-04-25T19:43

Cezary Gmyz / Źródło: PAP / Arek Markowicz

"Od początku PRL kontrolerzy ruchu lotniczego to zawsze była agentura werbowana bezpośrednio
przez GRU" – wskazuje Cezary Gmyz.
"Podobnie jak niektórzy kolejarze w ważnych węzłach kolejowych czy obsługa portów. Rosjanie nie ufali
polskim służbom i pewne strategiczne na czas wojny obszary zabezpieczali bezpośrednio. Podobnie jak
polskie służby i te obszary nie zostały w latach 90-tych oczyszczone. I dzisiaj, w obliczu wojny
na Ukrainie, to środowisko realizuje zadanie GRU, aby sparaliżować ruch lotniczy nad Polską
i zablokować dostawy na Ukrainę i napływ wojsk NATO do Polski" – napisał na Twitterze dziennikarz
"Do Rzeczy" oraz Telewizji Polskiej.
"To są klasyczne, wręcz podręcznikowe, działania GRU na zapleczu prowadzonych działań militarnych.
I nie są przypadkiem akurat w czasie wojny. SB-cy na emeryturę byli plasowani w PAŻP. Jak nawet dzisiaj
już tam ich nie ma z przyczyn biologicznych, to uplasowali swoje dzieci i znajomych" – wskazuje Cezary
Gmyz.
Spór PAŻP z kontrolerami ruchu lotów
Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)
z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące m.in.
bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Rząd zaakceptował wszystkie
żądania związane z bezpieczeństwa. Obecnie rozmowy dotyczą podwyżek i czasu pracy.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w poniedziałek w Sejmie, bezpośrednim
zarzewiem sporu stały się kwestie nowego regulaminu wynagradzania, wprowadzonego przez
poprzednie kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgodnie z tymi zmianami, pensje
kontrolerów obniżono do ok 33 tys. zł brutto. Wcześniej wynosiły one ok. 45 tys.
Agencja proponuje powrót do poprzednich warunków, czyli sprzed wybuchu pandemii COVID-19.
Tymczasem strona społeczna domaga się nawet dwukrotnej podwyżki płac.


Strajk kontrolerów. Müller: Zaakceptowaliśmy 24 postulaty związkowców

W niedzielę odbyła się kolejna tura rozmów między PAŻP a Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego.
Źródło: Twitter

slowa-lekarki-to-najgorszedoswiadczenie-w-zyciu--gorsze-od-diagnozyraka
https://www.medonet.pl/magazyny/rak-szyjki-macicy,

,artykul,63057987.html

"Niech pani zapomni o macierzyństwie, profilaktycznie wycinamy wszystko" –
usłyszała od onkologa 34-letnia Aneta, przy okazji dowiadując się, że ma raka
szyjki macicy. "Dzień, w którym usłyszałam to z ust lekarki, wspominam jako
najgorsze doświadczenie w życiu, gorsze od diagnozy raka" – przyznaje dziś.
Choć lekarka wyraźnie dała jej do zrozumienia, że przyszedł czas na drastyczną
weryfikację życiowych planów, pani Aneta się nie poddała.

Szpital na Klinach

SPIS TREŚCI
1.

Doświadczenie gorsze od samej diagnozy raka

2.

Usłyszała, że jest szansa na wyleczenie, ale na urodzenie dziecka — żadnej

3.

A jednak alternatywa istnieje — operacja z udziałem robota da Vinci

4.

"Nie zmarnuję szansy na posiadania dziecka, którą mi dano"

5.

Bezpłatne leczenie raka szyjki macicy — jak skorzystać z programu

6.
1.

Pani Aneta usłyszała od lekarki, że rak szyjki macicy jest u niej wyleczalny, ale nie będzie już mogła zostać mamą. Zdaniem
onkolożki, innego rozwiązania nie było

2.

Okazało się jednak, że alternatywa istnieje – to operacja usunięcia nowotworu szyjki macicy z wykorzystaniem robota da Vinci

3.

Dzięki Szpitalowi na Klinach w Krakowie u pani Anety zabieg przeprowadzono za darmo

4.

W każdym miesiącu Szpital na Klinach może wykonać ok. 10 bezpłatnych operacji z wykorzystaniem robota da Vinci

5.

Środki z funduszy europejskich wystarczą na operacje nowotworów ginekologicznych do połowy 2023 r. Jak można skorzystać
z programu? W porozumieniu z placówką podajemy szczegóły

6.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Onet

papiez-franciszek-cierpi-nachorobe-zakonnic--czym-jest--mozna-ja-wyleczyc
https://www.medonet.pl/leki-od-a-do-z/miesnie-i-stawy,

-

,artykul,14026725.html?utm_medium=push&utm_source=browser&utm_campaign=push_push_go&utm_site=medonet&utm_push_id=6267db53ca5084a26ba
33c2c

"To dolegliwość, którą kiedyś nazywano »bólem zakonnicy«, ponieważ zakonnice tak często modliły się na kolanach,
że od tego chorowały" — tak podczas audiencji 25 kwietnia papież Franciszek komentował swoje problemy z
poruszaniem się. Dolegliwość, z którą zmaga się Ojciec Święty, nazywa się też często "kolanem pokojówki" czy
"kolanem górnika". Czym jest "choroba zakonnic", jakie daje objawy, czy można ją wyleczyć? Wyjaśniamy.

ALBERTO PIZZOLI/AFP / East News

Chorobą zakonnic określa się nieraz zapalenie kaletki przedrzepkowej. Niekiedy chorobę tę nazywa się
również "kolanem zakonnicy", "kolanem pokojówki", "kolanem górnika" lub "kolanem układacza
dywanów". Nazwy te nawiązują do tego, o czym mówił papież Franciszek: częstego klękania. Każdy, kogo to
dotyczy, narażony jest na wystąpienie zapalenia kaletki (podczas klęczenia dochodzi do nadmiernego
nacisk na kaletkę). Chociaż jest to najczęstszy powód choroby, może ona wystąpić również w wyniku
pojedynczego ostrego zdarzenia (np. upadek, uderzenie), być konsekwencją podstawowego stanu
chorobowego (np. dny moczanowej lub reumatoidalnego zapalenia stawów), infekcji, wielokrotnego
powtarzania tego samego ruchu. Zapalenie kaletki może mieć też charakter idiopatyczny, czyli po prostu
wystąpić z przyczyn nieznanych.

Zapalenie kaletki stawu kolanowego - Fot. Shutterstock/ Pikovit

Czym w ogóle jest kaletka przedrzepkowa? Można powiedzieć, że to mały, wypełniony płynem worek,
który znajduje się pod skórą, z przodu kolana nad rzepką (kością z przodu stawu kolanowego). Jej zadaniem
jest zapewnienie powierzchni pozbawionej tarcia, umożliwiającej ruch, a także ochrona rzepki (np. podczas
upadku lub długiego klęczenia). Warto podkreślić, że zapalenia kaletki może dotyczyć też innych obszarów

ciała, w tym m.in. barku, łokcia, miednicy, pięty. Aby wzmocnić kości, stawy oraz poprawić ich elastyczność,
już dziś kup Pewny ruch - suplement diety Panaseus i zacznij suplementację preparatu. Charakterystyczną
cechą przedrzepkowego zapalenia kaletki jest ból zlokalizowany nad rzepką, a także pojawiający się przy
klęczeniu, chodzeniu, nawet siedzeniu. Drugim typowym objawem jest wyraźny obrzęk przedniej części
kolana. Znaczna opuchlizna skutkuje dużą, miękką kieszenią płynu zalegającą nad rzepką. Kolano
wygląda tak, jakby połowa piłki do softballu została wepchnięta pod skórę. Obrzęk występuje w kaletce,
a nie w samym stawie kolanowym. Osoby z zapaleniem kaletki przedrzepkowej zwykle czują się bardziej
komfortowo w pozycji leżącej z wyprostowanym kolanem. W tej dolegliwości pojawia się też sztywność i
napięcie przy zginaniu kolana spowodowane obrzękiem kaletki przedrzepkowej. Jeżeli mamy do czynienia z
septycznym zapaleniem kaletki, skóra nad rzepką może stać się czerwona i gorąca, może pojawić się
również gorączka. Diagnozowanie zapalenia kaletki odbywa się zwykle na podstawie objawów i badania
fizykalnego. Jeśli istnieje podejrzenie infekcji lub np. dny moczanowej, konieczne może być pobranie do
badań płynu z dotkniętej chorobą kaletki. Obrazowanie: zdjęcie rentgenowskie, rezonans magnetyczny lub
USG, zwykle nie jest potrzebne, chociaż w niektórych przypadkach może bardzo pomóc — np. kiedy trzeba
wykluczyć zerwanie chrząstki czy więzadła. Jeśli chcesz wzmocnić kości i stawy, warto suplementować
witaminę D3. Polecamy jej trzy postaci dostępne na Medonet Market: naturalną witaminę D3 w formie
kapsułek, witaminę D3 w postaci pastylek do ssania oraz witaminę D3 w płynie.
Samo leczenie koncentruje się zwykle na łagodzeniu stanu zapalnego i bólu, leczeniu infekcji (jeśli
występuje), utrzymaniu zakresu ruchu oraz zapobieganiu powikłaniom i przyszłym nawrotom. W
większości przypadków stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub zastrzyki steroidowe. W
wielu przypadkach pomocna jest również fizjoterapia.
Bardzo ważną częścią leczenia jest ochrona dotkniętych chorobą stawów. Wspomaga to gojenie kaletek,
ale też może zapobiegać pogorszeniu lub nawrotom problemu. Działania ochronne, które można wdrożyć
to m.in. unikanie lub modyfikowanie czynności powodujących ból, stosowanie podkładek lub poduszek dla
osób, które muszą często klęczeć lub siedzieć, użycie podkładki wewnątrz buta do podniesienia pięty.
Może cię zainteresować:
1. Czy strzelanie kostkami w palcach naprawdę jest niebezpieczne dla zdrowia?
2. Siedem najgorszych chorób kości i stawów
3. Jan Paweł I był papieżem przez 33 dni. Wiele teorii podważało oficjalną przyczynę zgonu
Zadbaj o swoje zdrowie i kup:
 Opaska kompresyjna na staw kolanowy OS1st KS7139 złod 119 zł
 Opaska kompresyjna na rzepkę i kolano skoczka OS1st PS3129 złod 109 zł
 Wkładki ortopedyczne na koślawość stóp i kolan dzieci FootWave KIDS82 złod 69 zł
 Kolagen na stawy w płynie YANGO119 złod 97 zł
 Susz CBD Blue Cheese na stany zapalne50 złod 35 zł
 Boswellia - suplement diety na stany zapalne42 złod 27 zł
 Lactibiane Iki - probiotyk na stany zapalne jelitod 253 zł
 Badanie wysyłkowe kalprotektyny - marker stanu zapalnego jelitaod 165 zł
 Bio Moringa 500 mg – suplement diety na stany zapalne129 złod 87 zł
 Echinacea Complex 450 mg na stany zapalne i obrzęki29 złod 25 zł
 Kolagen Peptan F 300 mg – suplement diety z kolagenem rybim99 złod 74 zł
 Kolagen + witamina C Intenson - kolagen dla sportowców34 złod 28 zł
 Kolagen w proszku o smaku mango4 złod 3 zł
 Kolagen z witaminą C Intenson19 złod 15 zł
 Kolagen Intenson - różne smaki158 złod 139 zł
Portal ABC Zdrowie - Zdrowie i zdrowy styl życia | WP abcZdrowie

GIF wycofał: Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20, Accupro 40 i
Vigantol. GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer | WP abcZdrowie

Grazyna Sowa -

UMARŁA PRAWDA!!! BARDZO MI PRZYKRO !!!!

Z komunikatu na profilu Zbigniewa Hałata wynika, że zmarł on 17 kwietnia 2022 r. Post z kolei pojawił się
22 kwietnia, dlatego wielu zwolenników poglądów doktora było zdziwionych i niedowierzało. Lekarz został
pochowany 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Śmierć dr
Zbigniewa Hałata była długo utrzymywana w tajemnicy, przez co wiele osób miało wątpliwości, czy
informacja na Twitterze jest prawdziwa. Lekarz zmarł w wieku 72 lat. Był wiceministrem zdrowia i Głównym
Inspektorem Sanitarnym w latach 1991-1993. W czasie pandemii koronawirusa pozostawał czynnym
lekarzem i krytykował noszenie maseczek oraz szczepienia.
halat.pl dr Zbigniew Hałat, lekarz medycyny specjalista epidemiolog
Niepowetowana strata doktorze Zbigniewie Hałat dla nas - Tobie niech Ci Bóg uchyli Nieba - blog Albatros ... z lotu
ptaka (salon24.pl)

KIM BYŁ DR ZBIGNIEW HAŁAT?

https://www.youtube.com/watch?v=IfFSKbu0bTg

PILNE! Dr Zbigniew Hałat NIE ŻYJE! Jak odszedł i co się stało!? WYDANIE SPECJALNE wRealu24! (*)
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/zmarl-dr-zbigniew-halat-przestrzegal-przed-szczepieniami-na-covid-19-nazywalsiebie-dziewicologiem-aa-vWDm-MvAm-GCPe.html
Zmarł dr Zbigniew Hałat. Przestrzegał przed szczepieniami na COVID-19, nazywał siebie "dziewicologiem"

https://youtu.be/IfFSKbu0bTg . PILNE! Dr Halat NIE ŻYJE! Gdzie jest rodzina? O co chodzi w proteście
kontrolerów lotów? PM wR24! - YouTube
Datę pogrzebu trzymano w tajemnicy
"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 kwietnia zmarł Zbigniew Hałat - mąż, ojciec, dziadek. Uroczystości pogrzebowe już
się odbyły. Pogrążona w smutku rodzina"
Informację o śmierci lekarza potwierdziła również Justyna Socha, która przewodzi antyszczepionkowemu ruchowi STOP
NOP" " To niestety prawda... Dr Zbigniew Hałat został pochowany 22.04.2022 o godz. 14:40. Informacja pochodzi od
administracji Cmentarza Osobickiego we Wrocławiu." - napisała Socha na Twitterze.

proaborcyjne-lobby-wykorzystuje-wojne-naukrainie-aby-ulatwic-dostep-do-zabijanianienarodzonych/
https://pch24.pl/

https://fakty.lca.pl/legnica,news,89054,Prolajferzy_

Ukrainie

.html

porownuja_aborcje_do_wojny_w_

cicha-wojna-wytoczona-nienarodzonym-rodziinna-wojne-te-glosna/
https://pch24.pl/

ministerstwo-zmusza-organizacje-pro-lifedo-informowania-o-legalnej-aborcji-video/
https://m.pch24.pl/skandal-

https://stacja7.pl/maryja/majowki-kiedys-i-dzis/

https://pogorze24.pl/majowki-jak-dawniej/32216/

https://stacja7.pl/zwatykanu/franciszek-poswiecil-posag-michala-archaniola-dla-kosciola-w-kijowie/

fotografia-ktora-wzrusza-ukrainski-zolnierzz-przeslaniem-do-boga,2017928
https://deon.pl/wiara/

"Boże, jak umrę młodo, wpuść mnie do nieba,
bo byłem już w piekle"
- napisał na plecaku po ukraińsku żołnierz.
«Боже, коли я помру молодим, відпусти мене в
рай, бо я вже був у пеклі»
«Bozhe, koly ya pomru molodym, vidpusty mene v
ray, bo ya vzhe buv u pekli»

najpiekniejsze-modlitwy-za-bliskich-

https://deon.pl/wiara/duchowosc/

zmarlych

,456896

Modlitwa o łaskę wiary w życie wieczne
Boże, dziękuje Ci, że oczekujesz na mnie w niebie, gdzie zostało przygotowane dla nas
mieszkanie. Umocnij moją wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie ciała. Rozpal moją
miłość, abym Cię kochał każdego dnia coraz bardziej. Ożyw moją nadzieję na spotkanie z
Tobą. Proszę Cię za tymi, którzy przekroczyli już bramę śmierci i oczekują Twojego
miłosierdzia w czyśćcu. Spraw, abym w Twoim domu spotkał się z moimi bliskimi i
wszystkimi braćmi i siostrami, których powołałeś do życia wiecznego. Amen.

Za zmarłych rodziców
Boże, Ojcze niebieski, polecam Ci pokornie moich zmarłych rodziców. Ty znasz trudy i
prace ich życia. Przez mękę i śmierć Twojego Syna, w którego wierzyli, przebacz im
wszystkie grzechy i przyjmuj ich do nieba. Mnie zaś pomagaj żyć uczciwie, abym mógł się
spotkać z nimi w szczęśliwości wiecznej. Amen.

Za zmarłego męża lub żonę
Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia
małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając
tak licznymi łaskami. Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego męża (mojej żony)
dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki. Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie
przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w
życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie
pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś mu (jej) okazał swoje miłosierdzie, darował
wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go (ją)
godnym (-ą) wejścia do wiecznej chwały. Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na
wieki. Amen.

Za zmarłego syna lub córkę
Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna (moją córkę) z tego świata.
Z serca zranionego bólem rozłąki polecam go (ją) Twemu bezmiernemu miłosierdziu.
Błagam Cię, przez przyczynę Maryi, Matki Bolesnej stojącej pod krzyżem Jezusa, daruj mu
(jej) wszelkie przewinienia, obdarz go (ją) miłością przebaczającą i przemieniającą na wzór
Chrystusa, uwolnij go (ją) od wszystkiego, co jest przyczyną jego (jej) czyśćca i pozwól mu
(jej) jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną
Maryją i wszystkimi świętymi. Amen.

https://www.zycierodzina.pl/kaja-godek-nie-bedziemy-prowadzic-akcji-za-aborcja/ . https://youtu.be/lzLwRLuAqDk

https://www.zycierodzina.pl/trwaja-pierwsze-zbiorki-podpisow-pod-inicjatywa-aborcja-to-zabojstwo/

putin-trzy-razy-odmowil-papiezowifranciszkowi-w-misje-zaangazowany-byl-polak
https://www.wprost.pl/swiat/10705006/

.html

W ciągu dwóch miesięcy wojny na Ukrainie papież Franciszek trzykrotnie zwracał się
do Władimira Putina z prośbą o zgodę na utworzenie korytarzy humanitarnych.
Mariupol od 1 marca oblężony jest przez Rosjan, którzy zniszczyli miasto w ponad 90%
i wymordowali ponad 20 000 cywilów. Niemal od początku okupacji nie ma w nim prądu,
ogrzewania i bieżącej wody. Kurczą się zapasy leków i żywności, a narasta katastrofa
humanitarna. Pozostałym wśród ruin około 100 tys. mieszkańców grozi epidemia.

Papież Franciszek / Źródło: Shutterstock / AM113

Trzy próby Franciszka:
W tym czasie wielokrotnie pojawiały się apele o zgodę na ewakuację cywilów z oblężonego
portu. Jak ujawnia włoski dziennik „Il Messaggero”, trzykrotnie z takim apelem
do Władimira Putina zwracał się papież Franciszek. Zwierzchnik Kościoła katolickiego
zwracał się do prezydenta Rosji zarówno za pośrednictwem oficjalnych kanałów
dyplomatycznych Watykanu, jak i poprzez patriarchat moskiewski kościoła prawosławnego.
Za każdym razem Władimir Putin miał dać jednak do zrozumienia, że Rosja nie zagwarantuje
bezpieczeństwa ewakuowanym. Najbardziej brawurowy był ostatni pomysł. W ubiegłym
tygodniu pojawił się plan przewiezienia cywilów uwięzionych w hucie Azowstal za pomocą
statku pod biało-żółtą banderą. Ostatecznie projekt został zarzucony ze względu
na skomplikowaną realizację.

Misja kard. Krajewskiego:
W drugą z prób zaangażowany miał być z kolei papieski jałmużnik, kardynał Konrad
Krajewski. Co ciekawe, Polak przed świętami przebywał w Kijowie, dokąd zawiózł karetkę –
dar od ojca świętego. Ukraińskie media obiegły zdjęcia kardynała modlącego się na nasypie
masowego grobu w Buczy. Władze rosyjskie miały zwlekać z odpowiedzią w sprawie
ewakuacji, a ostatecznie dać odmowę.
Dziennik relacjonuje, ze po tych wszystkich niepowodzeniach w Watykanie ma panować
pesymizm co do widoków na uzyskanie porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie
ewakuacji cywilów.

Przekop Mierzei Wiślanej-29.04. https://youtu.be/vjRv9RHmF1s
https://youtu.be/jdrU3ckvMfE https://youtu.be/Ih_mX-30roI https://youtu.be/Kx6XFkDtF3I

Kierowca Krajowy-Budowa płotu na granicy PolskoBiałoruskiej. https://youtu.be/PY4X1pE0XJ4 https://youtu.be/UChbD0FKPpM

PODZIEMNE MIASTO OSÓWKA https://youtu.be/0xJRf4LbKY8

PODZIEMIA JELENIEJ GÓRY https://youtu.be/_YsYK2s1f68

Środa Wielkanocna -- Boska Liturgia -- Ukraiński
Prawosławny Monaster św. Michała, Kijów

misjonarze-misyjne-drogi/

https://misyjne.pl/misja/jozefowie-na-misjach-cisi-

Boliwia. Gabinet dentystyczny w Centrum Charytatywnym w Cochabambie Fot. arch. Kaspra Kapronia OFM

Boliwia. Pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowana przez Wspólnotę św. Idziego w Cochabambie Fot. arch. Kaspra Kapronia OFM

https://stacja7.pl/swieci/

swiety-pius-v-papiez-od-reform/

Confirmatio. Tridentine Mass. Saint Pius V
Traditional Latin Mass.
https://youtu.be/Cbni6CWflBI https://youtu.be/wiliirPSJHk https://youtu.be/Vk9JCH3gLek https://youtu.be/L4W9TBlkC00

