CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
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

SWIĘCENIA NA WAWELU 2022
https://diecezja.pl/aktualnosci/

swiecenia-diakonatu-na-wawelu/

SWIĘCENIA NA WAWELU 1975
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KULT ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
http://patriotycznykrakow.pl/index.php/2021/05/08/skalka-jako-miejsce-meczenstwa-i-kultu-sw-stanislawa/

Czytaj od strony 10 - http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf

1974

https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-jan-romeo-pawlowski-na-skalce-w-dobrze-uksztaltowanym-sumieniu-czlowieka-zyje-

milosc-ktora-przejawia-sie-w-poczuciu-solidarnosci-z-drugim-czlowiekiem/

2022

https://misyjne.pl/

ukraina-swiecenia-

kaplanskie-w-cieniu-wojny/

Mykoła (Mikołaj) Petro Łuczok OP – ukraiński biskup rzymskokatolicki, dominikanin, biskup pomocniczy mukaczewski od 2019.
FOTO - Autorstwa Szyszka 8075 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110198142

Autorstwa I, SajoR, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85734306

https://gazetakrakowska.pl/tatryswiecie-zdjecia/ar/c116329095

na-szczycie-kasprowego-wierchu

-modlili-sie-o-pokoj-na-

https://tvn24.pl/tvnmeteo/najnowsze/kosmos-miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-iss-wyrazne-zmiany-w-mozgachastronautow-nawet-kilka-miesiecy-po-powrocie-na-ziemie-5702360

https://dorzeczy.pl/opinie/298066/rezolucja-pe-sosnierz-i-wilk-z-konfederacji-komentuja.html

https://www.chip.pl/2022/05/

nowa-petycja-o-zatrzymanie-sieci-5g-

krasnik-

fundacja-tesli/

https://bip.um.opole.pl/uploaded_files/wysiwyg_editor
s/files/Wydzia%C5%82%20Organizacyjny/Petycje%2020
22/Petycja%20nr%204.pdf
http://chrzypsko.pl/petycja-polska-wolna-od-5g.html

okulary-dla-nieslyszacych

https://www.chip.pl/2022/05/

-voicee/

Okulary pozwalają użytkownikom czytać to, co wokół nich mówią rozmówcy.

https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-neurologiczne,na-co-chorowal-papiez-jan-pawel-ii--narzady-nie-mogly-

normalnie-funkcjonowac,artykul,11394684.html

https://dziennikzachodni.pl/wyjatkowe-schroniska-gorskie-w-beskidach-prowadza-do-nich-widokowe-szlaki-sprawdzcie-nasztop-10/ar/c2-16327375

https://gazetakrakowska.pl/krakow-ogrody-siostr-klarysek-zobaczcie-sami-jak-tam-pieknie-zdjecia-905/ar/c1-16329385

https://kobieta.onet.pl/dom/porady/zawiaz-zolta-wstazke-w-ogrodzie-szybkopozbedziesz-sie-powaznego-problemu/sek33q9

Mszyce mogą całkowicie ogołocić nasz ogród. Szybko się rozprzestrzeniają na
inne rosliny /123RF/PICSEL Czytaj więcej na https://porady.interia.pl/dom-i-ogrod/news-czosnek-na-mszyce-jakstosowac,nId,6007174#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://polskatimes.pl/najbardziej-trujace-rosliny-w-polsce-w-domach-i-na-dzialkach-najbardziej-trujace-rosliny-dla-ludzi-i-zwierzat9052022/ga/c1-13862608/zd/33698204

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/niemiec-ma-czworo-dzieci-z-wlasna-siostra-nadal-sa-razem/3gyh8y8

"To film, który zniszczył moje życie" — wspomina Björn Andrésen. "The most
beautiful boy in the world". Reżyserzy po raz pierwszy przedstawili w nim kulisy
powstawania arcydzieła filmowego, który na zawsze odmienił życie nastolatka ze
Szwecji. "Miałem zaledwie 16 lat, a Visconti i jego ludzie zabrali mnie do gejowskiego
klubu nocnego. Prawie cała załoga była gejami. Kelnerzy w klubie sprawili, że
poczułem się bardzo nieswojo. Patrzyli na mnie bezkompromisowo, jakbym był
smacznym kąskiem… To było pierwsze z wielu takich spotkań" . Dokument nie tylko
ukazuje prawdę o wstrząsających kolejach losu, jakie stały się udziałem dorastającego
w blasku fleszy chłopca — jest to przede wszystkim opowieść o nadużyciach.

Szczyt, z którego można już tylko spaść. Historia
"najpiękniejszego chłopca na świecie". https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/najpiekniejszy-chlopiec-na-swiecie-historia-bjorna-andresena/0b6s52v

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/ciemna-strona-mnichow-ze-swietej-gory-athos-to-kon-trojanski-rosji-w-ue/qfnx5dj

Świętej Góry Śpiew. Mnisi z Góry Atos. https://youtu.be/2WFfU_xaBiE . https://youtu.be/CQ981d9z48s
- https://podrozebezosci.pl/athos-zwiedzanie-atrakcje-co-warto-zobaczyc-gora-athos-grecja/
- https://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/2583968,Swieta-Gora-Athos-Tu-kobiety-nie-maja-wstepu

Klasztory Europy - żywe ośrodki duchowości (1,2,3,4,5). Nad wodami – 2018

https://youtu.be/4WZLn4COfew
https://youtu.be/EIOxefX3bXk . https://youtu.be/eKRVgLDyFWw . https://youtu.be/gPV86u0SuG4 . https://youtu.be/wZmMsMnSHcY

Norbertanie w Holandii -

https://youtu.be/3w30GgyQi_4

Austria - https://youtu.be/9xSDwJsawEk

Niemcy - https://youtu.be/RW4c75T4JYE

https://gazetakrakowska.pl/krakow-ktos-obsypal-sola-drzewa-przy-kosciele-na-skalce-gdyby-nie-szybka-reakcja-mieszkancow-mogly-uschnac/ga/c116247381/zd/55878437

fot. Anna Kaczmarz

https://wydarzenia.interia.pl/slaskie/news-zniszczyli-cmentarz-w-piekarach-slaskich-szuka-ich-policja,nId,6011031

https://gazetakrakowska.pl/krakow-dyskryminacja-wyznaniowa-w-ikei-bedzie-apelacja-od-wyroku-prokuratura-nie-zgadza-sie-z-ustaleniami-sadu/ga/c116331641/zd/56746565

https://www.o2.pl/informacje/lesnicy-ostrzegaja-pokazali-wyjatkowy-okaz-z-lasu-pod-bydgoszcza-6766929893002016a

-

https://files.fm/f/xapsngsmq

- https://wielkahistoria.pl/krolowa-madagaskaru-ranavalona-i-okrutna-jedna-znajokrutniejszych-wladczyn-w-historii/
- https://turystyka.wp.pl/ogromna-atrakcja-na-skale-swiatowa-znajduje-sie-w-polsce6766940841798464a

mordowanie-dzieci-na-swiecie-stan-prawnyktore-kraje-chronia-zycie
https://pch24.pl/

-a-ktore-pozwalaja-zabijac/

Co roku na całym świecie zabija się
73 000 000 nienarodzonych.
Uśmierca się około 39 dzieci na każde 1000 ciąż.
ta-kapsula-pozwala-na-popelnieniesamobojstwa--jest-juz-dostepna-w-polsce
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,

,artykul,32230507.html

Paryż ogranicza emisję promieniowania przez
anteny i walczy z elektrosmogiem

- Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

Paryż zmniejszy narażenie swoich mieszkańców na fale elektromagnetyczne
(EM) o 30% na mocy porozumienia zawartego z operatorami telefonii
komórkowej, którzy mają ograniczyć maksymalny poziom emisji do 5 V/m
(woltów na metr) w 2240 antenach przekaźnikowych rozlokowanych na
terenie miasta. W ten sposób stolica Francji stanie się najbezpieczniejszą pod
tym względem metropolią w Europie, wyprzedzając Brukselę, która
ustanowiła próg na 6V/m. „To są bardzo rygorystyczne standardy” –

powiedział Julien Bargeton, zastępca mera Paryża do spraw
finansów. „Jest to kwestia osiągnięcia równowagi między
kontrolowaniem poziomu emisji z uwagi na zdrowie publiczne, a
pozostawaniem cyfrową stolicą świata”.

Fale elektromagnetyczne, które Światowa
Organizacja Zdrowia uważa za „potencjalnie
rakotwórcza” są podejrzewane o szkodliwy wpływ
na zdrowie.

Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie
człowieka
| zmianynaziemi.pl

Większość urządzeń w naszych domach pracuje na prąd zmienny o częstotliwości 50 Hz i każde z nich, gdy
tylko znajdziemy się w jego okolicy, wpływa na nas oddziałując rakotwórczo. Oczywiście jest to wpływ
śladowy, ale gdy tego typu pola elektromagnetyczne znajdują się wszędzie to nawet niewielki wpływ
poprzez efekt kumulacji może po czasie dodać kolejny czynnik kancerogenny.
Najbardziej wrażliwy na elektromagnetyzm jest układ nerwowy, odpornościowy, hormonalny i rozrodczy.
Pierwsze znaki ostrzegawcze to zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu, pamięci i uwagi. Nawet, jeśli
problem ten nie znajduje odpowiedniej społecznej uwagi to naukowcy już dawno uznają jego wagę. Włoscy
naukowcy odkryli, że pola elektromagnetyczne mogą powodować bezpłodność i to zarówno kobiet jak i
mężczyzn.
W Stanach Zjednoczonych, odkryto, że pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na mózg. Istnieje
bezpośredni związek między rozwojem nowotworów złośliwych oraz określonymi grupami zawodowymi.
Wśród tych, którzy nieustannie pracują przy komputerach, używają komórek i innych nadajników
radiowych, liczba nowotworowych mózgu znacząco wzrasta. Wśród zagrożonych są na przykład
amerykańscy policjanci, którzy zostali zmuszeni, aby zawsze używać nadajników radiowych.
Szczególnej troski wymaga rozpowszechnienie sieci bezprzewodowych (Wi-Fi), które generują stałe
promieniowanie elektromagnetyczne. Technologia bezprzewodowego dostępu do Internetu może szkodzić
rozwijającemu się centralnemu systemowi nerwowemu dziecka. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia
zalecają powstrzymywanie się od korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu przez Wi-Fi w
szkołach gdzie znajdują się małe dzieci.
W 2010 r. naukowcy z Holandii odkryli, że promieniowanie z Wi-Fi sprawia, że drzewa w okolicy takich
źródeł promieniowania chorują i tracą liście. Jeden z autorów badań, naukowiec, Alistair Phillips, twierdzi,
że pulsujący sygnał Wi-Fi może być nawet bardziej szkodliwe dla ludzkiego organizmu niż stabilne odmiany
fal radiowych.
Promieniowanie elektromagnetyczne może mieć wpływ na zdolność młodych ludzi do płodzenia
potomstwa. Jest to szczególnie groźne dla tych, którzy lubią trzymać notebooka na kolanach. Wi-Fi jest
również szkodliwe dla zdolność myślenia człowieka, i ma bezpośredni wpływ na mózg, powiedział ekspert.

Pole elektromagnetyczne i jego szkodliwy wpływ Krok do Zdrowia
Istnieje kilka sposobów, aby usunąć nadmiar zanieczyszczenia elektromagnetycznego z organizmu:
Spaceruj boso po piasku lub trawie, przez co najmniej godzinę,
Przytul się do drzewa przez co najmniej 15 minut,
Śpij z kocem z naturalnej owczej wełny, umieszczonym pod łóżkiem, który będzie działał jako izolator,
Kupuj produkty, które izolują pola elektromagnetyczne (są takie na przykład dla telefonów komórkowych),
Użyj miedzi jako naturalnego izolatora (odzież z miedzianymi włóknami, miedziane bransoletki, itp.), ponieważ miedź
ma właściwości ochronne przed tymi falami.

https://pch24.pl/

chiny-nagla-smierc-biskupa

-mianowanego-przez-benedykta-xvi/

(fot. Pixabay)

https://pch24.pl/

brazylia-zakonczono-budowe-najwiekszej-na-swiecie-figury-chrystusa/

https://pch24.pl/usa-sedzia-sadu-najwyzszego-samuel-alito-ukrywa-sie-wraz-z-rodzina-przed-aborcjonistami-sluzby-boja-

sie-o-jego-bezpieczenstwo/

https://pch24.pl/filip-obara-zza-wegla-klinik-aborcyjnych-pieklo-srozy-kly-co-na-to-amerykanska-demokracja/

(Zwolenniczka aborcji podczas manifestacji w USA / Fot. Mark Hertzberg / Zuma Press / Forum)

trans-pacjentka-twierdzi-ze-jest-dyskryminowana-bo-szpitalwymagal-od-niej-testu-ciazowego-przed-operacja/
https://marsz.info/

(fot. unsplash.com/sharon-mccutcheon, zdjęcie ilustracyjne)

https://stacja7.pl/z-kraju/w-niedziele-

warszawska-procesja-rozancowa-za-polske/

O szczegółach wydarzenia można przeczytać na stronie >>>TUTAJ>>>
Procesja Różańcowa za Polskę to wydarzenie bez precedensu, które ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo ważne sprawy.
Przede wszystkim chodzi o konieczność zadośćuczynienia za grzechy przeciwko życiu. Aborcja jest dziś w Polsce i na świecie
promowana i nazywana „zwykłym zabiegiem”. Coraz popularniejsza jest również bardzo niebezpieczna aborcja
farmakologiczna. W tej sytuacji jako katolicy chcemy modlić się w intencji ustania tej „pandemii aborcji” .

https://marsz.info/nie-wykorzystuj-moich-trudnych-ciaz-do-usprawiedliwiania-aborcji-poznaj-swiadectwo-kobiety-ktora-obala-argumenty-aborcjonistow/

(fot. unsplash.com/jimmy-conover, zdjęcie ilustracyjne)

https://marsz.info/licealisci-zbieraja-sie-co-tydzien-na-modlitwie-o-koniec-aborcji-podklinika-planned-parenthood/

(fot. facebook.com/chestertonacademy, cropped)

https://marsz.info/nigdy-nie-czulam-sie-tak-pelna-kobieta-opowiada-o-zerwaniu-zuzaleznieniem-sklonnosci-homoseksualnych/

(fot. changedmovement.com, LYNETTE DOWELL)

https://marsz.info/nawrocona-transseksualistka-opowiada-swoja-historie/

(fot. transgendertotransformed.com / Laura Perry w 2015 roku i teraz)

https://marsz.info/eutanazja-siega-coraz-dalej-a-pacjenci-staja-sie-magazynami-narzadow/

(fot. zdjęcie ilustracyjne, unsplash, Olga Konorenko)

https://marsz.info/swiadectwo-agaty-lekarzemowili-ze-bede-martwa-roslinka/
. https://marsz.info/lekarze-twierdzili-ze-bedzieroslinka-niezwykle-swiadectwo-piotra/

(fot. pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne/Paul Stachowiak)

(Screenshot Youtube - Grupa Proelio)

https://marsz.info/moja-zona-jest-teraz-moim-mezem-a-moja-corka-jest-teraz-moim-synem/

(fot. instagram.com/samwitchdeluxe)

https://marsz.info/bialko-spike-szczepionek-przeciw-covid-19-kumuluje-sie-w-jajnikach/

(Flickr_M_Verch_Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

https://wiadomosci.wp.pl/onufry-apeluje-do-wladimira-putina-napisal-list-6767168456129312a

"Moim obowiązkiem jest błagać" - Prezydenta Rosji o umożliwienie ewakuacji z Mariupola.
https://tvn24.pl/programy/zmiany-na-mapie-polski-nadmorskie-miejscowosci-powiekszaja-terytorium-5704525

niebywale-rzad-odwoluje-stan-epidemii-alenadal-zmusza-medykow-do-szczepien-w-jakim-celu/
https://pch24.pl/

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/237231,

rozaniec

-za-ojczyzne.html

Rozważanie tajemnic bolesnych i męczeństwa św. Andrzeja Boboli „W
2001 roku, w dniu rocznicy swej męczeńskiej śmierci, przyszedł do mnie
św. Andrzej Bobola i nadmienił, że pragnąłby, abym odmówiła Różaniec –
część bolesną, ofiarując Ojcu Niebieskiemu cierpienia Jego Syna i
cierpienia św. Andrzeja – w intencji Ojczyzny… Podczas wspomnianego
spotkania ze św. Andrzejem zrozumiałam, że Święty ma zleconą przez
Boga opiekę nad narodem i naszą Ojczyzną… Spróbujmy nagłośnić ten
Różaniec Andrzejowy… Przecież on sam podał pomoc dla Ojczyzny –
Różaniec” – tymi słowami w liście do ks. prał. Józefa Niżnika, kustosza
sanktuarium w Strachocinie, podzieliła się Ewa Storożyńska z Warszawy.
Dziś, jako Naród, podejmujemy modlitwę za Ojczyznę. Niech to
rozważanie przed każdą tajemnicą pomaga nam w odmawianiu Różańca.

Czytaj też:
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_202105-16.pdf . http://blogmedia24.pl/node/74903

I TAJEMNICA BOLESNA Modlitwa Pana Jezusa i pojmanie św.
Andrzeja Boboli Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci spływające krople
Przenajświętszej Krwi, które pojawiły się na ciele Twego Syna podczas
modlitwy w Ogrójcu. Ofiarujemy lęk i trwogę przed śmiercią, jakie
ogarnęły Jego serce, oraz słowa modlitwy: jeśli Ojcze możliwe, niech
odejdzie ten kielich, ale nie Moja wola, ale Twoja niech się dzieje. Ojcze
Przedwieczny, wraz z cierpieniami Twego Syna w Ogrójcu ofiarujemy
Tobie cierpienia ojca Andrzeja Boboli pojmanego przez Kozaków.
Ofiarujemy tę trwogę i niepokój na widok oprawców i ten ból, jaki
napełnił jego serce. Ofiarujemy dobrowolne wydanie się w ich ręce, które
dopełniło ofiary, kapłańskiej służby Tobie i ludziom. Ojcze Przedwieczny,
niech ofiara pojmania Twego Syna i św. Andrzeja Boboli staną się
źródłem łaski dla naszej Ojczyzny, Polski.

II TAJEMNICA BOLESNA Biczowanie Pana Jezusa i katowanie św.
Andrzeja Boboli Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci straszliwe cierpienia
Zbawiciela podczas biczowania. Ofiarujemy te święte ręce przywiązane do
słupa, ten ból uderzeń raniących Przenajświętsze Jego ciało. Ofiarujemy
tę Krew pojawiającą się podczas biczowania i te rany na ciele Twego
Syna. Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami biczowania Jezusa
ofiarujemy ból, jakiego doznał św. Andrzej podczas okrutnego katowania,

gdy był przywiązany do płotu, po pojmaniu. Ofiarujemy to poranione ciało
Męczennika i tę krew spływającą na ziemię. Ojcze Przedwieczny, niech
cierpienie, jakie niosło biczowanie Twemu Synowi i katowanie św.
Andrzejowi Boboli, będą wynagrodzeniem za grzechy bezbożności i
niewiary, które ranią Ciebie na polskiej ziemi.
III TAJEMNICA BOLESNA Cierniem koronowanie Pana Jezusa i
miażdżenie czaszki św. Andrzeja Boboli Ojcze Przedwieczny,
ofiarujemy Ci udręki Jezusa wyszydzonego, wyśmianego, obitego,
policzkowanego i oplutego przez żołnierzy podczas okrutnej męki.
Ofiarujemy ból, jakiego doświadczył podczas wtłaczania korony cierniowej
na głowę i to upokorzenie odziania Króla i Pana Wszechświata w stary,
purpurowy łachman. Ojcze Przedwieczny, wraz z cierpieniami
pogardzonego Zbawiciela ofiarujemy Ci upokorzenia św. Andrzeja bitego
po twarzy, straszliwą torturę miażdżenia czaszki splecionymi gałązkami
wierzbowymi, ból oślepienia oka przez wykłucie, wycięcia języka przez
otwór w karku, zrywania skóry z głowy i odarcia pleców ze skóry wyciętej
na kształt ornatu. Ojcze Przedwieczny niech ból cierniem koronowania
Twego Syna i torturowania św. Andrzeja będą wynagrodzeniem za
grzechy Polaków, którzy dziś gardzą Tobą na polskiej ziemi.
IV TAJEMNICA BOLESNA Droga krzyżowa Pana Jezusa i trudna
droga życia św. Andrzeja Boboli Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci
cierpienia duchowe i fizyczne, jakie ponosił Zbawiciel lżony, popychany,
kłuty, bity, znieważany w drodze na Golgotę. Ofiarujemy wszystkie Jego
bolesne upadki na kamienie kalwaryjskie, odnowione rany ciała oraz
nowe rany powstałe podczas niesienia krzyża na ramionach. Ofiarujemy
każdą kroplę Krwi Przenajświętszej spadającą na ziemię i to wszystko, co
sprawiło ból Twemu Synowi niosącemu krzyż. Ojcze Przedwieczny, z
męką Pana Jezusa, ofiarujemy udręki, jakie zniósł św. Andrzej od
pojmania aż do położenia na stole w rzeźni zwierzęcej w Janowie
Poleskim. Ofiarujemy ból rąk wyrywanych ze stawów podczas ciągnięcia
po drodze końmi z miejsca pojmania aż na rynek miasta, rany tułowia
oraz całą drogę życia Świętego, lata trudnej młodości w zakonie jezuitów,
jego zmagania wewnętrzne i heroiczną pracę nad sobą. Ojcze
Przedwieczny, niech cierpienia z drogi krzyżowej Twego Syna i cierpienia,
jakich doznał św. Andrzeja w życiu, gorliwy duszochwat, przyniosą łaskę
wytrwania w wierze na polskiej ziemi tym, którzy dziś są skazani na
ukrzyżowanie, za wierność Jezusowi, Kościołowi i Ojczyźnie.

V TAJEMNICA BOLESNA Ukrzyżowanie Pana Jezusa i męczeńska
śmierć św. Andrzeja Boboli Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci
trzygodzinne cierpienia ukrzyżowanego i umierającego na krzyżu
Zbawiciela. Ofiarujemy miłość Jego Serca, gdy wstawia się do Ciebie za
oprawcami, oraz ból ciała przybitego do drzewa krzyża. Ofiarujemy też
ból Maryi stojącej pod krzyżem, cierpienie pobożnych niewiast oraz
ucznia Jana. Ojcze Przedwieczny, z męką Zbawiciela ofiarujemy cierpienia
św. Andrzeja rozciągniętego na stole w rzeźni zwierzęcej i przypalanego
ogniem. Ofiarujemy ból, jakiego doznał przez okaleczenie warg i nosa,
oraz ból umęczonego ciała bez skóry posypanego kłującymi, ostrymi
plewami z orkiszu. Ofiarujemy agonię powieszonego za nogi Męczennika
oraz te ostatnie drgnienia ciała, które poranione zostało i przebite szablą
zadającą śmierć. Ojcze Przedwieczny, niech śmierć Twego Syna,
Zbawiciela świata i męczeńska śmierć św. Andrzeja Boboli, patrona
Polski, przyczynią się do odnowy religijno-moralnej naszego Narodu, do
wierności katolickiej wierze, umocnienia Kościoła w Polsce oraz
rzeczywistego dobra w naszej Ojczyźnie.

Wanda Półtawska i Jerzy Trela zostali Honorowymi
Obywatelami Krakowa

Dr Półtawską uhorowano za "za całokształt dokonań, postawę życiową oraz w dowód uznania jej szczególnych
zasług”.HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ

101-letnia lekarka, była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, obrończyni
życia, przyjaciółka Jana Pawła II, oraz 80-letni wybitny aktor, nauczyciel wielu pokoleń młodych aktorów,
otrzymali dziś - decyzją Rady Miasta Krakowa - honorowe obywatelstwa tego miasta.
Doktor Półtawską uhonorowano "za całokształt dokonań, postawę życiową oraz w dowód uznania jej szczególnych zasług". Jej kandydatura wywołała
kontrowersje wśród radnych. Zarzucano jej m.in. używanie negatywnej retoryki w sprawie zapłodnienia in vitro. W rezultacie za przyznaniem jej
zaszczytnego tytułu głosowało 24 radnych, 13 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Jerzemu Treli tytuł przyznano jednogłośnie "w dowód
uznania jego szczególnych zasług dla rozwoju życia teatralnego Krakowa i kultury polskiej". Uroczyste wręczenie dyplomów honorowego obywatelstwa
odbędzie się w terminie późniejszym. Wśród Honorowych Obywateli Miasta Krakowa (tytuł jest przyznawany od 1850 r.) znaleźli się w trakcie
ostatnich 30 lat m.in. kard. Stanisław Dziwisz, Krzysztof Penderecki, Stanisław Lem, ks. Jerzy Bryła i Adam Macedoński.
Czytaj także:




Wanda Półtawska ma 100 lat
Trzymajcie się Boga i Rodziny

czym-jest-wielka-wojna-ojczyznianaprof-berendt-tlumaczy
https://historia.wprost.pl/10711834/

.html

Jedno z najsłynniejszych zdjęć, dokumentujących zwycięstwo Związku Radzieckiego nad Niemcami w II wojnie światowej. Radziecki żołnierz zatyka flagę na gmachu Reichstagu w
Berlinie. 2 maja 1945 r. / Źródło: Wikipedia

https://histmag.org/

Dlaczego-Rosjanie-swietuja-Dzien-Zwyciestwa-9-maja-24008

https://dzieje.pl/wiadomosci/dr-hab-zawistowski-

dzis-dla-rosjan-9-maja-jest-swietem-ich-przodkow

w-hongkongu-aresztowano-kardynala-zena-duchowny-zostal-zwolniony-za-kaucja

https://www.tvp.info/60125363/

zwolnienie kard. Zena za kaucją „nie oznacza,
że wszystko jest jasne”. „Przecież to jeszcze
nie koniec; należy obawiać się procesu” –
https://pch24.pl/szok-i-protesty-jak-swiatzareagowal-na-aresztowanie-kard-josephazena/

https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/lekarz-znalazl-to-w-uchu-kobiety-wpelzlo-tam-gdy-spala/c1c10hd

https://turystyka.wp.pl/serpent-docean-gigantyczny-waz-u-wybrzezy-francji-6767657807539104a

https://tymrazem.pl/sky-bridge-721-najdluzszy-wiszacy-mosta-na-swiecie/

Apostazja, LGBT...i pustki w seminariach. Co będzie
z Kościołem?! || NA STRAŻY

https://youtu.be/hmXWcX6iUz0

https://pch24.pl/gdzie-naprawdepotrzebna-jest-zielen-to-badanie-mowiprawde-o-motywach-przeniesieniapomnika-ks-skargi/
https://pch24.pl/skarga-na-drzewo/

Polscy lewacy od lat małpują amerykańskich. Dlatego też w dobie niemal codziennego obalania
pomników budowniczych amerykańskiego imperium, przyszedł czas i na pomniki w Polsce.
Jest jednak różnica. Tam bowiem protestują Murzyni, gdyż pomniki wykute w najczarniejszym nawet
kamieniu wydają się im zbyt białe. A u nas sprawy załatwia się urzędowo.
I tak urzędowo z warszawskiego ronda zniknął Dmowski, a pojawiły się czarownice Marty Lempart.
Urzędowo też ma zniknąć z pejzażu krakowskiego Starego Miasta pomnik księdza Piotra Skargi.
Czym przewinił Sługa Boży, Kaznodzieja Narodu, Szermierz Kontrrewolucji i jeden z największych
pisarzy w dziejach polszczyzny? Nie do końca wiadomo, choć same te przydomki pozwalają się domyślać.
Wiadomo natomiast, co ma stanąć na krakowskim placu Świętej Marii Magdaleny zamiast pomnika Skargi.
Otóż ma to być drzewo. Słownie: jedno drzewo.
Tak właśnie wymyśliły sobie władze miasta przyciągającego niegdyś urokiem Wawelu i licznych
kościołów, a dziś znanego głównie z rekordowej liczby kilogramów betonu na mieszkańca. Wymyśliły, że
jak drzewo zastąpi Skargę, to może krakowianie przestaną składać skargi na powszechną betonozę.
Ale żarty na bok.
Przedstawiciele miasta twierdzą, że w cieniu drzewa będzie można odpocząć podczas spacerów w upalne
dni. Pełna zgoda – tyle że miejsca na placu wystarczy i na drzewo, i na pomnik. Ba! Nawet i na dziesięć
drzew wokół pomnika.
Tyle że nie o to chodzi.
A o co?
O symbol.
Ekologizm ma zastąpić tradycję. Nowy wspaniały świat zamiast starego i zmurszałego.
Czy można sobie wyobrazić bardziej ostentacyjną postawę świadczącą, że miejscy urzędnicy stają wśród
prymusów Rewolucji?
Krystian Kratiuk
Felieton pochodzi z magazynu „Polonia Christiana” numer 85 – marzec – kwiecień 2022

dworczyk-i-zdjecie-matki-boskiej-wojennagrafika-oburzyla-internautow
https://natemat.pl/412612,

https://www.fakt.pl/pieniadze/

emerytury-wyzsze-o-150-zl-podwyzki

neniorow/6tvrykt?utm_source=www.fakt.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

-

https://smakosze.pl/jak-zrobic-placki-ziemniaczane-na-slodko-jk-070522

https://www.chip.pl/2022/05/autonomiczne-drony-sadzace-drzewa/

https://wiadomosci.wp.pl/prywatna-sala-tortur-holenderski-gang-narkotykowy-urzadzil-wlasne-wiezienie-6767982789933984a

https://wiadomosci.wp.pl/dramatyczny-final-podrozy-poslubnej-mafia-dopadla-pana-mlodego-6767627456396160a

https://pch24.pl/ordo-iuris-w-obronie-suwerennosci-polski-apel-do-premiera-w-sprawie-miedzynarodowego-traktatu-antypandemicznego/

Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem
antypandemicznym. Zgodnie z projektowanymi założeniami dokumentu, WHO miałaby
przejąć część kompetencji państw, globalnie regulując kwestie związane z polityką
zdrowotną. Na 22-28 maja planowane jest 75. Światowe Zgromadzenie do Spraw Zdrowia
w Genewie, na którym prawdopodobnie zapadną decyzje odnośnie ostatecznego kształtu
traktatu. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera z apelem o sprzeciwienie się
próbom ograniczania suwerenności Polski. Petycję można podpisywać na
stronie zablokujmytraktatwho.pl.
„Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której eksperci Światowej Organizacji Zdrowia
nakazują wszystkim sygnatariuszom dokumentu wprowadzenie bezwzględnego obowiązku
szczepień czy lockdownu, który ma przecież wpływ także na naszą gospodarkę, a co za tym
idzie – finanse całego państwa” – napisano.
Petycja skupia się również na kwestii rzeczywistej walki z przyszłymi epidemiami, która
mogłaby być utrudniona przez tego typu akt.
„To właśnie dzięki zróżnicowanej strategii walki z epidemią, świat mógł weryfikować i
wycofywać się z nieskutecznych instrumentów polityki sanitarnej” – zaznaczają autorzy
apelu.
Petycja wzywa premiera rządu RP do o „stanowczego sprzeciwu wobec wpisania do
traktatu niebezpiecznych przepisów, ograniczających polską suwerenność”. Jeśli jednak
zapowiadane elementy „międzynarodowego traktatu antypandemicznego” zostałyby
przeforsowane, sygnatariusze apelu domagają się „nieratyfikowania powstałej konwencji
lub jakiegokolwiek wiążącego aktu prawa międzynarodowego, który narzucałby Polsce
określone działania wpływające na naszą strategie walki z pandemią”.

wroclaw/gdy-zobaczyli-ja-na-wozkupatrzyli-na-nia-jakby-byla-z-innej-planety
https://wiadomosci.onet.pl/

/696247r

https://spis.ngo.pl/132475-fundacja-sma
Obszary działań
Ochrona zdrowia
Usługi socjalne, pomoc społeczna
Osoby chore
Dzieci z niepełnosprawnością
Dorośli z niepełnosprawnością
Rodziny osób chorych, niepełnosprawnych

najbardziej-przeklete-miejsce-wpolsce-ludzie-gineli
https://styl.interia.pl/podroze/news-to-

-w-ta,nId,6019420

Tajemnicza Babia Góra jest uznawana za "górę przeklętą" /Konrad Filip Komarnicki/Monkpress/East News /East News

Spis treści:






01 Babia Góra - skąd ta nazwa?
02 Najbardziej przeklęte miejsce w Polsce?
03 Zamek diabła i sabaty czarownic
04 Tragiczny koniec narciarzy z KS "Beskid"
05 Pasmo nieszczęść
Królowa Beskdów, Kapryśnica, a ostatnio - Orawska Święta Góra. Babia Góra to masyw górski w Beskidzie Żywieckim. Jej najwyższym
szczytem jest Diablak, liczący 1725 metrów. Wierzchołek zyskał miano Diabelskiego Szczytu (niem. Teufelspitze). Babia Góra jest zaliczana
do Korony Gór Polski.

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zniszczone-buty-za-8-tys-zl-szok-w-swiecie-mody/e3mdt83

https://

bronmyksiedzaoko

.pl/

ksieza-profesorowie-sadzeni-za-obronekosciola
https://pch24.pl/

-mowili-prawde-o-lawendowej-mafii/

mandat-za-spacer-z-dzieckiem-pochodniku-to-nie-zart-mozesz-zaplacic-do-5-tys
https://gazetawroclawska.pl/

-zlotych-mandaty-

to-wina-luki-prawnej/ar/c1-14411955

Mandat za spacer z dzieckiem po chodniku? To nie żart.
Możesz zapłacić nawet 5 tys. zł. Mandaty to wina luki prawnej Pixnio

takich-rzeczy-nie-wolno-robic-na-balkonieza-takie-zachowania-mozesz-dostac-mandat
https://gazetawroclawska.pl/

-13052022/ga/c9-

16328815/zd/56702031

fot. Andrzej Banaś

moj-boze-jesli-istniejesz-daj-sie-poznackanonizacja-karola-de-foucauld/
https://misyjne.pl/

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/105-rocznica-objawien-fatimskich-malo-znanefakty/vz0qwj6

https://medianarodowe.com/2022/02/11/obronia-pomnik-ks-skargi-boron-specjalniedla-mn-nasz-wywiad/

https://pch24.pl/gdzie-naprawde-potrzebna-jest-zielen-to-badanie-mowi-prawde-omotywach-przeniesienia-pomnika-ks-skargi/

https://dorzeczy.pl/opinie/300544/uchodzcy-z-ukrainy-unhcr-krytykuje-polski-rzad.html

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetdom/poloz-gazete-na-ziemi-w-ogrodzie-szybkopozbedziesz-sie-powaznego-problemu/dvdv17b,2b83378a

https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,oczy-zmarlych-zareagowaly-na-swiatlo--tomoze-byc-rewolucja-w-medycynie,artykul,92849434.html

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28442616,11-pracownicmedycznych-jest-w-ciazy-w-tym-samym-czasie-zwiazemy.html

https://gadzetomania.pl/geotermia-w-polsce-zastapi-paliwa-kopalne,6768360752688000a

https://www.medonet.pl/psyche/choroby-psychiczne,choroba-psychiczna-wplywa-nietylko-na-stan-umyslu--oddzialuje-tez-na-cisnienie,artykul,82069642.html

https://turystyka.wp.pl/zmije-zygzakowate-mozna-czesciej-spotkac-zaczely-okres-godowy6767679502576512a

https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-tajemniczy-znak-na-drzewach-zagadka-zostalarozwiazana,nId,6017289

20-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-wzagrzebiu/ .
https://pch24.pl/chorwacja-blisko-

