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Zdj. ACN International / Mozambik, Dżihadyści w Cabo Delgado.

mozambik-biskup-apeluje-o-ratowaniechrzescijan-zagrozonych-przez-dzihadystow/
https://pch24.pl/

Zdj. ACN International / Mozambik, Cabo Delgado, 1,
Wojna wysiedliła ludzi z Cabo Delgado. Dystrybucja żywności w przesiedleniu Corrane, 50 km od miasta Nampula.

2022-05/masakra-w-burkina-fasodzihadysci-zamordowali-50-kobiet-i-dziec.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/

Islamski terroryzm znów daje o sobie znać w Burkina Faso. W brutalnym ataku na
wschodzie kraju dżihadyści zamordowali 50 kobiet i dzieci. „Ugrupowania
fundamentalistyczne dążą do destabilizacji w całym regionie Sahelu, ich pierwszymi
ofiarami padają chrześcijanie” – informuje gubernator regionu Madjoari, w którym
doszło do kolejnej już w tych dniach masakry.
Pułkownik Hubert Yameogo wskazuje, że ataki islamistów stają się coraz bardziej
brutalne, a ofiarami najczęściej padają kobiety, dzieci, osoby chore i starsze, co ma
na celu sterroryzowanie społeczeństwa. Informuje, że ludzie, którzy próbują uciekać z
terenów kontrolowanych przez dżihadystów padają ich celem. Gubernator jest
przekonany, że w obecnym okresie przejściowym w Burkina Faso będzie dochodzić do
kolejnych masakr ludności cywilnej, ponieważ bojówkarze związani z Al Kaidą i tzw.
Państwem Islamskim dążą do destabilizacji tej części Sahelu.
Sytuacja w kraju jest coraz bardziej napięta po tym, jak w styczniu br. doszło do
zamachu stanu i obalenia rządu prezydenta Rocha Marca Christiana Kaboré, który nie
poradził sobie z położeniem kresu islamskiemu terroryzmowi. Organizacje
humanitarne biją na alarm, że umacnianie junty wojskowej i postępująca
militaryzacja kraju nie poprawiają sytuacji bezpieczeństwa, powodują za to dalsze
łamanie praw Burkińczyków. W tym jednym z najbiedniejszych państw świata panuje
poważny kryzys żywnościowy i sanitarny a głód zagląda w oczy coraz większej liczbie
mieszkańców.

iran-bezdomny-uratowal-noworodkaznalezionego-w-smietniku-wyrzucane-dzieciumieraja-w-meczarniach/
https://pch24.pl/

W Iranie. Mężczyzna przeglądał śmieci w jednym z śmietników w Teheranie. Nieoczekiwanie usłyszał odgłosy wydawane przez
dziecko. Wygrzebał z pojemnika na śmieci noworodka, który był włożony do plastikowej torby. Dziecko było bliskie uduszenia.
Na szczęście mężczyzna, który je znalazł natychmiast wyjął je z torby. Jest to noworodek, chłopiec. Dziecko trafiło do szpitala. O
dziwo okazało się, że jego stan zdrowia jest dobry. Były urzędnik irańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oszacował, że
każdego roku w tym kraju porzucanych jest około 1000 niemowląt i małych dzieci, choć wiele osób zajmujących się tym
problemem uważa, że liczba ta jest znacznie większa. Obecnie w Iraku kilka milionów dzieci jest narażonych na utratę zdrowia,
życia, przemoc seksualną, porwanie i przymusowe wcielenie do grup zbrojnych. Rodzice wielu dzieci zginęli w wyniku aktów
terroryzmu przeprowadzonych przez ISIS. Niestety i w bogatej Europie porzuceń dzieci jest niemało. Badania sugerują, że
porzucenie jest główną przyczyną umieszczania dzieci poniżej trzeciego roku życia w opiece instytucjonalnej. Analiza sytuacji
dzieci w placówkach opiekuńczych wskazuje, że w Europie Zachodniej tylko 4% podopiecznych to ofiary porzucenia, podczas gdy
w Europie Środkowo-Wschodniej odsetek ten stanowi 32%. W Rumunii, na Węgrzech i na Łotwie większość dzieci objętych
opieką instytucjonalną to dzieci porzucone, z kolei w Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii rzadko dochodzi do porzuceń dzieci.
Porzucanie niemowląt i dzieciobójstwo pozostają problemami na całym świecie, zarówno w krajach bogatych, jak i biednych. Na
szczęście w wielu krajach obowiązują przepisy, które pozwalają matkom bezpiecznie oddać swoje niemowlęta, jeśli nie są w
stanie same opiekować się dzieckiem. W Polsce z powodzeniem funkcjonują tzw. Okna Życia. Przypomnijmy, iż pierwsze okno
życia powstało 19 marca 2006 roku w Krakowie. Obecnie w całym kraju funkcjonuje prawie 70 okien w 65 miejscowościach. 90%
okien życia w Polsce prowadzonych jest pod patronatem Caritas. Do tej pory w oknach życia pozostawiono ponad 150
niemowląt. Okna życia są to miejsca, gdzie rodzice mogą zostawić niechciane niemowlę. Miejsca takie stanowią dobre
rozwiązanie dla kobiet, które nie chcą zabijać swoich nienarodzonych dzieci, ale chcą, aby przyszły na świat, żyły i miały
zastępczych rodziców. Po oddaniu dziecka do okna życia biologiczni rodzice mają jeszcze 6 tygodni na zmianę decyzji i odebranie
dziecka ze szpitala. Przyczyny porzucenia dziecka: ubóstwo, samotne rodzicielstwo i depresja poporodowa.

„W jej oczach było tyle życia”. W Kanadzie
przeprowadzono eutanazję… w budynku kościoła

Debby Hudson | Unsplash | CC0 ; felipe caparros | Shutterstock

Do szczególnej, morderczej „ceremonii” doszło 9 marca w świątyni wywodzącego się od
metodystów kościoła Churchill Park w Winnipeg. Ofiarą stała się cierpiąca na stwardnienie
zanikowe boczne (ALS) Betty Sanguin.
Kobieta powzięła decyzję o poddaniu się eutanazji wiosną ub.r., gdy otrzymała diagnozę o
nękającej ją nieuleczalnej chorobie. Również jej pomysłem było przeprowadzenie
procedury w budynku kościoła, do którego uczęszczała. Historię Betty opisał szeroko pod
koniec kwietnia serwis Broadview.
Decyzja kobiety wymagała akceptacji ze strony liderów kościoła Churchill Park. Udzielili jej
oni jednogłośnie. Betty stała się tym pierwszą kobietą pozbawioną życia w świątyni w
całym stanie Manitoba.
„W momencie, w którym ją wwieźliśmy i posadziliśmy na rozkładanym fotelu, rozświetliła się jak
choinka. Nie widziałam w jej oczach tyle życia, tyle radości, od dawna. I szczerze myślę,
że częściowo wynikało to po prostu z bycia w kościele” – relacjonowała w rozmowie z portalem
jedna z córek kobiety, Lynda Sanguin-Colpitts.
Specjalnie na potrzeby „uroczystości” dzieci Betty zaaranżowały część przestrzeni świątyni, aby
upodobnić ją do pokoju kobiety. W wydarzeniu uczestniczyło sześcioro potomków zmarłej,
ich rodziny oraz przyjaciele Betty. Makabrycznej „ceremonii” towarzyszyła oprawa muzyczna
w stylistyce gospel, a „błogosławieństwa” zebranym udzielił pastor Dawn Rolke.
„Każda osoba miała możliwość podejść, potrzymać mamę za rękę, powiedzieć jej, że ją kocha i
pożegnać się. To było bardzo wzruszające i bardzo intymne” – wyjaśniała kolejna z córek
Betty, Renée Sanguin.
„Decyzja o zakończeniu życia nie była dla niej łatwa. Zmagała się ze swoją wiarą… Skąd
wiemy, że nasza dusza jest gotowa? Czy jej dusza była gotowa do przejścia?” – dodała kobieta.
Kościół Churchill Park spotkał się jednak z krytyką części Kanadyjczyków. Piętnowali oni
zarówno samą procedurę eutanazji, jak i wybór miejsca jej przeprowadzenia.
https://pl.aleteia.org/2022/05/06/w-jej-oczach-bylo-tyle-zycia-w-kanadzie-przeprowadzono-eutanazje-w-budynku-kosciola/

Czytaj też: https://pl.aleteia.org/2022/05/30/internistka-z-hospicjum-my-tylko-odprowadzamy-jest-taka-granica-ktora-kazdy-musi-przekroczyc-sam/

2022-05/dramatyczna-sytuacjaafganskich-kobiet-glod-zaglada-im-w-oczy.html
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/

Coraz trudniejsza staje się sytuacja afgańskich kobiet. Organizacje humanitarne napotykają ogromne
trudności w niesieniu im pomocy, jednocześnie lawinowo rośnie liczba próśb o wsparcie. „Trudno nam
sobie nawet to wyobrazić, ale wielu z nich głód zagląda w oczy” – mówi Radiu Watykańskiemu Simona
Lanzoni z włoskiej Fundacji Pangea Onlus, od lat wspierającej afgańskie kobiety.
Kobiety są zastraszone przez wprowadzone przez talibów restrykcje zmuszające je do noszenia burek i
zakazujące samodzielnego wychodzenia na ulicę. Młode dziewczyny obawiają się także porwań, ponieważ
talibowie mają prawo wziąć je bez ich zgody na żonę. „Problemem jest także pogłębiający się głód, bo
kobiety jako ostatnie siadają do posiłku i muszą zadowolić się tym, co zostaje. W obecnej sytuacji wiele z
nich nie je nawet raz dziennie” – mówi Lanzoni.
>>> Afganistan: ludzie umierają z głodu

Dramatyczna sytuacja afgańskich kobiet – głód zagląda im w oczy (AFP or licensors)

>>> Afganistan: talibowie nakazali kobietom całkowicie zakrywać ciała, od stóp do głów

„Na ulicach Kabulu na stu mężczyzn można spotkać zaledwie ze trzy kobiety, oczywiście dokładnie zakryte.
To oddaje rzeczywistość. Matki obawiają się o los swoich córek, które zamiast chodzić do szkoły siedzą teraz
w domu – mówi Lanzoni, która właśnie wróciła z Afganistanu. – Panuje też dramatyczna sytuacja
żywnościowa, która najbardziej uderza w kobiety. Jest to bardzo poważny problem. Od wielu kobiet
słyszałam, że obecnie ich jedyny posiłek to herbata i kawałek chleba, ewentualnie jakieś warzywa, z których
robią wywar, by mieć źródło witamin. Po przejęciu władzy przez talibów sytuacja żywnościowa w całym
kraju znacząco się pogorszyła. Dotyczy to także tych, którym wcześniej dobrze się wiodło, a teraz stracili
źródło dochodu. Spotkałam osoby, które były dobrze ubrane, co było pozostałością ich starego życia, ale nie
miały już pieniędzy na zakup żywności i cierpiały z głodu”.

Co nas czeka, kiedy całkowicie wyrzucimy Boga z naszego świata? Kto zajmie Jego miejsce? Czy w świecie,
który powstanie zgodnie z obietnicami współczesnych dyktatorów i ideologów będzie miejsce dla
prawdziwej wolności? Ta książka w czasie trwającej wojny jest wstrząsem dla naszych sumień.

wybitny duchowny katolicki, filozof i apologeta, w przenikliwy sposób na przykładzie komunizmu pokazuje
czytelnikom, jak współczesne „postępowe” ideologie zagrażają fundamentom naszego świata. Ta książka
jest szokującą i proroczą wizją panowania systemów,
które odcinają ludzi od Chrystusa i źródeł
współczesnej cywilizacji. Amerykański hierarcha
wyjaśnia, w jaki sposób negowanie
chrześcijańskiego fundamentu naszego świata
wpłynęło na rozkwit komunizmu w jego pełnych
przemocy i przymusu formach. Autor przypomina
nam o brutalnych konsekwencjach walki z wiarą
i Kościołem, która toczy się również dziś. Książka
abpa Sheena jest mocnym wezwaniem do
podjęcia heroicznej próby powrotu do Boga i
ocalenia świata przed zalewem niszczących
ideologii i brutalnej bezwzględnej siły.
Abp Fulton Sheen - duchowny katolicki,
których w fascynujący sposób przedstawiał
wiary katolickiej. Autor licznych książek m.

zasłynął programami telewizyjnymi, w
milionom amerykańskich widzów zasady
in. Skarb w glinianym naczyniu,

Idź do nieba,
W górę serca. Cieszył się wielką
sympatią Jana Pawła II,
który nazwał go „wiernym
synem Kościoła”.

Czytaj też:

https://pch24.pl/zgnilizna-zachodu-i-slabosc-kosciola-czy-jestesmy-skazani-na-powrot-komunizmu/

https://pch24.pl/po-co-jest-polska-pawel-lisicki-onajnowszej-ksiazce-krystiana-kratiuka/
W tym ujęciu Polska stanowi przedsionek do
wieczności. O Polskę trzeba zatem dbać przede
wszystkim ze względu na to, co
nadprzyrodzone. Bitwa przeciw szatanowi toczy
się bowiem nie tylko w duszy każdego
człowieka, ale też w świecie, w czasie i
przestrzeni, tam, gdzie człowiek żyje i działa, a
więc właśnie w granicach ojczyzny, w
granicach, dla nas, Polski. Klęska w tej bitwie
ma nie tylko znaczenie doczesne. Gdyby Polska
porzuciła swoje dziedzictwo, zawarte w
obyczajach, prawach, przedsądach to kim byliby
w ogóle Polacy? Masą, ciżbą, tłumem
pozbawionym charakteru, ideałów, celu. Wynika
z tego, że troska o katolickie dziedzictwo w
Polsce nie jest tylko, można powiedzieć, kwestią
prywatną, indywidualną, ale zbiorową,
państwową, także prawną.
,,,

Wielką przewagą Polski nad innymi państwami Europy jest to, dowodzi Kratiuk, że nie pozwoliliśmy jeszcze
zniszczyć natury, nie daliśmy się zwieść kolejnej, rewolucyjnej fali, która podmywa Europę. „Możemy sobie
tylko wyobrazić, jak czuje się niemiecki katolik, któremu rodzi się dziecko. Do jego obowiązków stanu
należy wychować go w katolickiej wierze i prowadzić do zbawienia. Ale jak zrobić to w kraju, w którym w
szkołach obowiązkowo uczy się, że płeć jest do wyboru? A katolik z Francji, który musi wychowywać
dziecko w kraju, na ulicach którego widać głównie modlących się muzułmanów oraz parady szczęśliwych
„jednopłciowych nowożeńców”? A katolik, który uchował się w Czechach, gdzie niemal każdy dookoła
powie mu, że Boga nie ma, a cała ta religia to nic ponad wymysły kilku chciwych ludzi? A gdy rodzi się
polskie dziecko? Pierwszym odruchem większości rodziców i dziadków nadal jest planowanie gdzie i kiedy je
ochrzcić. Czyż to nie ogromna różnica w porównaniu do reszty Europy?” Pierwszym odruchem jest ochrzcić,
a więc przekazać naturalnego człowieka w opiekę Kościołowi. Chrzest Polski i chrzest każdego
poszczególnego Polaka – w obu przypadkach chodzi o to samo niezmywalne , nienaruszalne znamię
przynależności do Boga. Dlatego, wskazuje Kratiuk, prawdziwym wyzwaniem współczesności ma być
zachowanie niepodległości Polski wolnej od „obcego, to znaczy antykatolickiego rządu. Od wschodniej
barbarii, islamskiego kłamstwa czy zachodniego ateizmu”. Jak to osiągnąć to już inne pytanie. Na pewno
odpowiedź na nie będzie łatwiejsza dla tych, którzy książkę Kratiuka przeczytali i przemyśleli.
https://pch24.pl/po-co-jest-polska-pawel-lisicki-o-najnowszej-ksiazce-krystiana-kratiuka/

Mówi się,
że wiara czyni cuda… i zdecydowanie dużo w tym stwierdzeniu prawdy. Wyobraź sobie świat bez cierpienia, bez wojen, bez chorób –
również tych psychicznych. Wyobraź sobie świat wypełniony szczęśliwymi ludźmi sukcesu, którzy pracując nad sobą wydobywają ze swoich
osobowości wszystko, co najlepsze. Zdolni stają się zdolniejsi. Umiejętność samoleczenia sprawia, że świat jest wolny od leków i używek –
nie ma lekarzy, nie ma farmaceutów. Ludzie osiągają najwyższy poziom w zdolności komunikacji, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie
pokoju na całym globie. Taką wizję świata sprzedaje scjentologia. Droga do wyzwolenia. Scjentologia Hollywood i pułapki wiary - recenzja - Klaudyna - 2
października 2015 (gameplay.pl)

L. Ron Hubbard
Twórcą sekty scjentologicznej jest pisarz fantastyki naukowej L. Ron Hubbard. Obecnie scjentologia stała się modna na całym świecie,
zwłaszcza w środowisku aktorskim i artystycznym w USA. Jej wyznawcą jest m.in. amerykański aktor Tom Cruise, który zagrał w takich
filmach, jak „Top Gun”, „Mission: Impossible” czy „Firma”. Scjentologia. Kim jest założyciel sekty? - Wyszukaj (bing.com)
W wielu krajach m. in. Grecji, Francji, Australii działalność sekty została zakazana, a Parlament Europejski
uważa ją za jedną z bardziej niebezpiecznych. Religijna mafia » Sekty - informacje, działanie, strategia
Kościół
» Sekty - informacje,
działanie,człowieka
strategiaw istotę wyższą, jednak stosowane
Sekta tascjentologiczny
jest szczególnie niebezpieczna,
oferuje przemianę
przez nią metod prowadzą do psychicznego ubezwłasnowolnienia człowieka, wypaczają osobowość i są
szkodliwe społecznie. Jest wiele dowodów, że przynależność do tego kultu prowadzi do rozpadu życia
małżeńskiego, zerwania więzi z dziećmi i przyjaciółmi. W polskim raporcie BBN czytamy: „ Kościół
Scjentologiczny (…) określany jest mianem „mafii religijnej.” W Polsce sekta ta podejmuje działania
zmierzające do wyłudzenia środków materialnych na tak zwane orientalne techniki odnowy psychicznej.

szwajcaria-sprzatanie-po-ortodoksji-nowybiskup-wpuszcza-kobiety-do-seminarium/
https://pch24.pl/

Kilka tygodni temu bp Bonnemain przedstawił wszystkim kapłanom w swojej diecezji
swoistą lojalkę do podpisania: księża mieliby złożyć sygnaturę pod dokumentem
zobowiązującym ich do szczególnej wrażliwości duszpasterskiej. Wrażliwość ta
miałaby polegać między innymi na tym, by nie piętnować w żaden sposób grzechu
w związkach pozamałżeńskich, w tym gejowskich. Przeciwko takiemu szantażowi
wystąpiło publicznie ponad 40 księży; sprawa jest obecnie w toku, ale biskup nie
chce ustąpić.
Teraz zmiana zaszła we władzach seminarium diecezjalnego w Chur. Instytucja
otrzymała nowego rektora. Został nim ks. Daniel Krieg, który jest członkiem tak
zwanego Forum Księży Diecezji Chur. Forum ma około 80 członków. Gdy władzę w
diecezji sprawował ortodoksyjny biskup Vitus Huonder, Forum stanowiło dla niego
opozycję. Gdy przeszedł na emeryturę, grupa zabiegała w Watykanie o takiego
biskupa, który nie kontynuowałby prawowiernej linii bp. Huondera.
Jednym z pierwszych zmian, jakie zostają przy tej okazji wprowadzone w
seminarium, jest umożliwienie świeckim kobietom zamieszkania w tych samych
budynkach, w których mieszkają seminarzyści. Jak podaje portal Kath.net, z taką
praktyką w Chur zerwał prawie 30 lat temu ówczesny biskup Wolfgang Haas.

joe-biden-oglosil-czerwiec-miesiacem-dumylgbtqi-w-usa-prezydent-potepil-zakaz-zmiany-plciw-niektorych-stanach/
https://pch24.pl/

ambasada-usa-w-watykaniewywiesza-teczowa-flage
https://dorzeczy.pl/religia/308653/

.html

(fot. EPA/MICHAEL REYNOLDS Dostawca: PAP/EPA.)

„Dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. Członkowie społeczności LGBTQI+ –
zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne – nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi
wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka”, napisał w opublikowanej we wtorek proklamacji

czerwiec „miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób
biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualnych” w Stanach
Zjednoczonych.
prezydent Joe Biden ogłaszając

Biden zapewnił w dokumencie, że jego administracja „stoi po stronie każdego Amerykanina LGBTQI+ w
toczącej się walce z nietolerancją, dyskryminacją i niesprawiedliwością”.
Prezydent USA skrytykował „atak niebezpiecznych przepisów anty-LGBTQI+, które zostały wprowadzone”.
Chodziło mu o przepisy wprowadzone w niektórych stanach, które zakazują m.in. operacji „zmiany płci”.
Zdaniem Bidena przepisy te „uderzają w dzieci transpłciowe i ich rodziców oraz ingerują w ich dostęp do
opieki zdrowotnej”.
„Te pozbawione sumienia ataki pozostawiły niezliczone rodziny LGBTQI+ w strachu i bólu. Wszystko to
było szczególnie trudne w przypadku młodzieży LGBTQI+, z której 45 procent poważnie rozważało próbę
samobójczą w zeszłym roku – niszczycielską rzeczywistość, nad którą nasz naród musi pilnie pracować”,
czytamy w ogłoszonym we wtorek dokumencie.

https://pch24.pl/

od-ateizmu-do-transhumanizmu/
– Dzisiaj dla wielu chrześcijan najważniejszy
jest „święty spokój”, nie chcą się oni narażać i
przez to boją się nawet stawiać pytania na
temat dobra i zła, żeby nie narazić się na
szykany. Najgorsze jest to, że to dopiero
początek. Antychrześcijańska

rewolucja przyspiesza, co
widzimy każdego dnia.

jan-pospieszalski-poprawnosc-politycznaw-litanii-loretanskiej
https://pch24.pl/

https://youtu.be/eaRfnwbRBLQ
-co-bedzie-po-migrantach-video/

https://pch24.tv/pospieszalskipociecho-migrantow-na-majowceczy-to-zgrzyta-w-pospiechu/

Dodanie wezwania „Pociecho migrantów” sprawia, że cały ten porządek upada. Jak podkreślił
Pospieszalski, niektórzy próbują dodawać do tego zatem jeszcze jedno wezwanie „Królowo
świata…”, tak, żeby zachować melodię, ale… jak mówi ks. Ostrowski z Komisji Kul tu Bożego, nie
wolno niczego dodawać i należy raczej… zmienić melodię.
Jak zauważył, niektórzy organiści radzą z tym sobie powtarzając wezwanie „Królowo Polski…”, co
pozwala zachować rytm. Według Pospieszalskiego może to ich jednak narazić na zarzut…
nadmiernego eksponowania kwestii narodowych w litanii.

Prosta wiara. To ona przetrwa (deon.pl)
Chcesz zorganizować majówkę
pod kapliczką? Oto instrukcja
krok po kroku

Cóż wart jest kolejny odkrywczy doktorat napuszonego a niewierzącego teologa wobec tej
gromady kobiet w chustkach i mężczyzn w porwanych portkach, którzy mimo deszczu i wiatru,
wspólnie stawiają nowy krzyż na rozstaju?
Wracam z pracy. Moje srebrne autko mknie najpierw ulicami rodzinnego miasta, potem kawałek
trasą szybkiego ruchu, a na koniec skręca obok kapliczki św. Andrzeja Boboli i już niespiesznie
toczy się przez jedną wioskę, mija las, pola, aż dociera do naszej wsi. Po drodze, codziennie
mijam te same kapliczki i krzyże, pamiętające zamierzchłe czasy, gdy jeszcze hrabia polował w
tutejszych lasach i na znak podzięki Bogu i ludziom ze wsi, dawał dąbczaka, by krzyż na rozstaju
dróg postawili. Albo – równie dawne czasy, gdy w okolicy panowała zaraza i ludzie, błagając Boga
o ratunek, stawiali krzyże na obu krańcach wioski, by ten znak zatrzymał śmierć idącą.
Krzyże były stareńkie, niektóre mchem porosłe, inne wspierały się ciężko a to o płot, a to o
drzewo. Kapliczki - nieco sczerniałe. Lecz tego roku nagle, ku naszemu zdumieniu, ludziska się
zebrali, stare krzyże odmalowali, lub zupełnie nowe, piękne postawili, dokoła płotki, donice z
kwiatami, szarfy furkoczące. Kapliczki odmalowali, zatarte napisy na nowo wyryli, figurki stareńkie
na nowe wymienili, trawę wkoło wygrabili, krzewy ozdobne posadzili. Są nawet nowe krzyże w
zupełnie nowych miejscach.
Gdy Internet zalewają kolejne wieści o profanacjach figur, wycinaniu krzyży przydrożnych,
wulgarnych napisach na ścianach kościołów, gdy wojna toczy się ciężko jak czołg tuż za granicą,
gdy po niedawnej pandemii na cmentarzach wyrosły nowe groby, ludzie tutaj wiedzą, co robić.
Zupełnie jak zegary słonecznika obracają się podświadomie ku słońcu, tak ludzie prości zwracają
się ku Bogu. Nie mędrkują, tylko krzyż stawiają przy drodze, na kolana klękają przed kapliczką.
I przypominają mi się słowa Jezusa, gdy wpadł w zachwyt: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze,
gdyż takie było Twoje upodobanie.”
Może ta prosta wiara ludu jest i kulawa, nie grzeszy teologiczną wiedzą, czasem zabobon się
wkrada, ale jest prawdziwa. Jest jak samorodek złota. A nawet najbardziej zanieczyszczona bryłka
złota jest więcej warta niż tombak, który świeci się tylko po wierzchu. Bo cóż wart jest kolejny
odkrywczy doktorat napuszonego a niewierzącego teologa wobec tej gromady kobiet w chustkach
i mężczyzn w porwanych portkach, którzy mimo deszczu i wiatru, wspólnie stawiają nowy krzyż na
rozstaju? Cóż warte te moje notatki tutaj wobec staruszki, którą widuję raz po raz, która jadąc
rowerem dobry kawał drogi, przywozi wieniec kwiatów do krzyża stojącego daleko wśród pól?
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi…
Wiara przetrwa. Nie w mądrych książkach, referatach, sympozjach na temat. Wiara przetrwa w
prostych ludziach.

idziemy-na-kolejne-krance-sluzba-zhr-naspotkaniu-mlodych-lednica-2000-podkast/
https://misyjne.pl/

informacja-o-grobach-indianskich-dzieciwywolala-szok-i-ataki-na-koscioly-coraz-wiekszaliczba-naukowcow-poddaje-ja-w-watpliwosc/
https://www.magnapolonia.org/

Odkrycia grobów dokonała w 2021 roku antropolog Sarah Beaulieu, która chwali się
dekadą doświadczenia w odnajdywaniu historycznych grobów. Użyła do tego georadaru, który
wykrył w ziemi anomalie. Na podstawie ich rozmieszczenia, wielkości, głębokości i innych cech
oceniła, że są to groby. TteS od dawna twierdzili, że w tej szkole dochodziło do śmierci uczniów,
więc jej stwierdzenie wystarczyło do ogłoszenia odnalezienia grobów. Sama naukowiec stwierdziła
jednak miesiąc później, że istnienie tych grobów jest jedynie „prawdopodobne”, i bez ich
rozkopania i ekshumacji ewentualnych zwłok nie da się go potwierdzić.
FELIETONY

Rzecznik prasowy TteS powiedział portalowi New York Post, że jak na razie nie dokonano żadnej
ekshumacji i nie ma w tym temacie żadnych konkretnych planów. Przyznał także, że nie ujawnili
dokładnej treści raportu Beaulieu, co umożliwiłoby weryfikację jej stwierdzeń, ale stwierdził, że
może dojdzie do tego w niedalekiej przyszłości. „Nie znaleziono ani jednego ciała” – skomentował
Jacques Rouillard, profesor emeritus historii na Uniwersytecie Montrealskim.
Należy on do rosnącej liczby kanadyjskich naukowców, którzy wątpią w oficjalną narrację
dotyczącą tych grobów, którą rozpowszechniały media i lewica. W napisanym w styczniu dla
portalu Dorchester Review felietonie stwierdził, że na razie są to tylko spekulacje bez dowodów, o
czym media, politycy i inni krytycy Kanady często zapominają, przedstawiając te groby jako coś,
co zostało fizycznie odnalezione. Zwrócił uwagę, że georadary są wysoce niedokładne, a wyniki
takich badań są najwyżej wskazówkami gdzie powinno się prowadzić wykopaliska.
„To największy fake news w historii Kanady” – stwierdził Tom Flanagan, emerytowany profesor politologii na Uniwersytecie
Calgary – „Ta mowa o nieoznakowanych grobach i zaginionych dzieciach wywołała moralną panikę. Uwierzyli w rzeczy, na które
nie ma dowodów, i zaczęło to żyć własnym życiem”. Profesor Frances Widdowson z Uniwersytetu Mt. Royal w Calgary stwierdziła,
że nikt nie ma odwagi podważać stwierdzeń liderów społeczności indiańskiej, gdyż boją się oskarżeń o rasizm.

Na brak dowodów zwraca też uwagę profesor archeologii i antropologii Eldon Yellowhorn, założyciel Wydziału
Studiów Indiańskich na Uniwersytecie Simona Frasera. Yellowhorn sam jest Indianinem z plemienia Blackfoot.

https://www.magnapolonia.org/disney-promujeaborcje-i-tzw-operacje-zmiany-plci/

Jeden z pracowników opublikował w sieci nagranie ze spotkania w firmie, na którym przekazano, że Disney będzie promował tzw. operacje zmiany płci.
Chrisopher Rufo w kwietniu tego roku opublikował na Twitterze nagranie, na którym mężczyzna z Disney, podkreśla, że firma podejmuje wysiłki, by
pomóc personelowi uzyskać dostęp do tzw. „operacji zmiany płci”.
„Disney przyjął program świadczeń, aby pomóc pracownikom i ich nieletnim dzieciom w »procedurach potwierdzania płci«. Ten rodzaj leczenia
zazwyczaj obejmuje blokery dojrzewania, usuwanie piersi i operacje narządów płciowych u »dzieci w okresie przejściowym«” – napisał Rufo pod
udostępnionym nagraniem.
– Współpracujemy z naszym zespołem ds. świadczeń, aby informować o procedurach potwierdzania płci zarówno naszych pracowników, którzy
przechodzą transformację i są transseksualni, jak i naszych pracowników, którzy mają dzieci, które przechodzą transformację – powiedział
pracownik firmy w nagraniu.
– Drugim dużym obszarem jest tożsamość płciowa i ekspresja, więc wykonujemy całą tę pracę, aby zapewnić, że nasi pracownicy i obsada mogą
wyrażać swoją płeć tutaj autentycznie i dumnie w firmie – mówił dalej mężczyzna.
Informacje potwierdzono na portalu The Daily Caller. Fidelity Investments, który zarządza programem świadczeń Disneya, opublikował dokument z
pytaniami i odpowiedziami dot. afirmacji płci w Disneyu. „Zgodnie z dokumentem Disney finansuje »procedury potwierdzenia płci« dla dorosłych i
dzieci, bez limitów w dolarach, w ramach towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych Cigna, Kaiser (Kalifornia) i HMSA (Hawaje)” – czytamy z kolei na
portalu LifeSiteNews.com.
„Disney — największa na świecie firma zajmująca się rozrywką dla dzieci — przyjęła program świadczeń, który będzie dotować aborcje poza
stanem dla pracowników i wspierać operacje zmiany płci dla ich nieletnich dzieci” – przekazał w ostatnich dniach Christopher Rufo na Twitterze.

FOT. FREEPIK/WIRESTO CK

https://misyjne.pl/usa-skradziono127-letnie-zlote-

tabernakulum-z-kosciola-w-nowym-jorku/
Z kościoła rzymskokatolicki św. Augustyna w Park Slope na nowojorskim Brooklynie skradziono
127-letnie złote, wysadzane klejnotami tabernakulum warte 2 mln dolarów. Sprawca sprofanował
też posąg anioła – obciął i ukradł jego głowę. Włamywacz uszkodził ozdobny ołtarz, kradnąc
tabernakulum z czystego 18-karatowego złota. Skradł też głowę anioła, którą odciął z posągu.
Strona internetowa kościoła przedstawia tabernakulum jako arcydzieło i jedno z najdroższych w
Ameryce. Było przechowywane w elektronicznie sterowanym sejfie z grubymi jednocalowymi (2,5
cm) płytami z hartowanej stali. Złodziej przeciął tę obudowę ochronną.

fot. EPA/Jose Manuel Vidal

Metale szlachetne i kamienie zdobiące tabernakulum pochodziły z monet i biżuterii ofiarowanej
przez parafian. „Jest to druzgocące, ponieważ tabernakulum jest centralnym punktem naszego
kościoła” – powiedział w niedzielę cytowany przez gazetę proboszcz Frank Tumino. Odkrył
kradzież w sobotę. Nazwał incydent „haniebnym brakiem szacunku”.

Na Podhalu Andrzej Małkowski organizował też działalność niepodległościową pod kryptonimem „Termopile” (fot. ZHP)
https://www.tvp.info/40867109/sto-lat-temu-zginal-andrzej-malkowski-zalozyciel-polskiego-harcerstwa
Czytaj więcej - http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf . s.47-65

Decyzja Zjazdu ZHP dopuszczająca alternatywną rotę przyrzeczenia harcerskiego – rotę bez Boga – wywołała
burzliwą dyskusję. Decyzja ta mówi coś ważnego o naszych czasach i skłania do refleksji nad istotą harcerskiego
wychowywania i przysięgania. Nie chcę się wtrącać w nieswoje sprawy, ale druhowie instruktorzy popełnili błąd.
Nie jestem znawcą problematyki harcerskiej. Trudno jednak przejść obojętnie wobec sporu o alternatywną –
pomijającą Boga – rotę przyrzeczenia harcerskiego, którą do Statutu Związku Harcerstwa Polskiego wprowadził
jego 42. Zjazd. Do decyzji tej krytycznie odniosła się m.in. Rada Duszpasterska ZHP (czytaj TUTAJ). Z kolei stanowisko
Rady negatywnie ocenił na swym blogu wybitny pedagog i znawca tematyki harcerskiej – prof. Bogusław Śliwerski.
Kto w tym sporze ma rację? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się, jakie stanowisko zająłby w nim słynny
współzałożyciel polskiego harcerstwa – Andrzej Małkowski. Pomocą może okazać się tu jego książka „Wychowanie
skautowe”, wydana w Chicago w 1915 roku. Zob. https://polona.pl/item/o-wychowanie-skautowe,Njc1NTQxNjk/73/#item
Na s. 68 wymienionej książki – można rzec: kanonicznej lub źródłowej książki polskiego harcerstwa – Andrzej
Małkowski przytacza słowa przyrzeczenia skautowego. Jego pierwszy punkt brzmi: „będę wierny Bogu i Polsce”. Co
więcej, dwie strony dalej Małkowski cytuje słowa założyciela ruchu skautowego – Roberta Baden-Powella –
skierowane do polskich skautów: „Jeśli wasze skautostwo miałoby być bez Boga, lepiej żeby go wcale nie
było”. Cytat ten jest jakby mottem rozdziału „Religia w wychowaniu skautów”, w którym Małkowski jednoznacznie
stwierdza, że religia jest istotnym elementem wychowania, a w szczególności wychowania skautowego. Jak nie ma

rycerstwa bez wierności Bogu – stwierdza legendarny polski harcerz – tak nie ma harcerstwa (które jako
wychowawczy ruch moralno-patriotyczny jest odnowieniem rycerstwa) bez religii. Dlatego na obozach
skautowych wymaga się „rannej i wieczornej modlitwy zbiorowej” oraz „obecności na nabożeństwie w
kościele” (s. 74)... sam Małkowski... też, w swoich czasach, był świadomy wzrostu zjawiska ateizmu, także w Polsce.
Dlaczego nie zaproponował więc alternatywnej formy przysięgi? Otóż dla Małkowskiego wychowanie to przede
wszystkim wychowanie do moralności, a „moralność – jak twierdził – jest wymaganiem religii”. System – powinien
zawierać przysięgę, która odwołuje się do Boga. Boga, który łączy wszystkich monoteistów (nie tylko katolików!) i
wszystkich tych, którzy w taki lub inny sposób poszukują dla swego życia najwyższego moralnego odniesienia.
https://www.gosc.pl/doc/7595797.Kryzys-przysiegowy-ZHP-Co-zrobilby-dzis-Andrzej-Malkowski

-o-hucpie-ministra-zdrowia-uwaza-ze-topolacy-odpowiadaja-za-nadmiarowe-zgony/
https://pch24.pl/jan-pospieszalski

https://www.pjj.tv/video/prezydent-rafal-piech-tak-to-jest-bron-biologiczna/

Rafał Piech: Eksperci potwierdzają, testy PCR są fałszywe nawet w 90%!

https://wolnosc.tv/rafal-piech-

eksperci-potwierdzaja-testy-pcr-sa-falszywe-wideo/

Grzegorz Braun: Czy „Małpia Ospa” to kolejny pretekst do wzmożonej
kontroli?! - https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-czy-malpia-ospa-to-kolejny-pretekst-do-wzmozonej-kontroli-wideo/
Bądź z nami na Twitterze, YouTube oraz Facebooku:
https://twitter.com/WolnoscTV
https://youtube.com/channel/UCnm4qyYN6OuMKYI95IvGhWg?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/Wolno%C5%9B%C4%87TV-112056964836550

https://stacja7.pl/zwatykanu/papiez-franciszekzwolal-konsystorz-mianowal-21-nowychkardynalow/

Oto nazwiska nowych kardynałów:
1. Abp Arthur Roche, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
2. Abp Lazzaro You Heung-sik, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa
3. Abp Fernando Vérgez Alzaga LC, przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego
4. Abp Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii (Francja)
5. Bp Peter Ebere Okpalek, ordynariusz Ekwulobia (Nigeria)
6. Abp Leonardo Ulrich Steiner OFM, arcybiskup Manaus (Brazylia)
7. Abp Filipe Neri Ferrão, arcybiskup Goa i Damão (Indie)
8. Bp Robert Walter McElroy, biskup San Diego (USA)
9. Abp Virgilio do Carmo da Silva Da Silva, arcybiskup Dili (Timor Wschodni)
10. Bp Oscar Cantoni, biskup Como (Włochy)
11. Abp Anthony Poola, arcybiskup Hajdarabadu (Indie)
12. Abp Paulo César Costa, arcybiskup Brasilii (Brazylia)
13. Bp Richard Kuuia Baawobr M. Afr., biskup Wa (Ghana)
14. Abp William Goh Seng Chye, arcybiskup Singapuru (Singapur)
15. Abp Adalberto Martínez Flores, arcybiskup Asunción (Paragwaj)
16. Bp Giorgio Marengo IMC, prefekt apostolski Ulaanbator (Mongolia).
17. Abp Jorge Enrique Jiménez Carvajal, emerytowany arcybiskup Cartageny (Kolumbia)
18. Bp Lucas Van Looy SDB, emerytowany biskup Gandawy (Belgia)
19. Abp Arrigo Miglio, emerytowany arcybiskup Cagliari (Włochy)
20. O. Gianfranco Ghirlanda SJ, profesora teologii
21. Prał Fortunato Frezza, kanonik bazyliki św. Piotra.

https://pch24.pl/w-pcimiu-odslonieto-pomnik-matek-

oddanych-dzieciom/

Katarzyna
Smreczyńska
(1846 - 1936)

Urodziła się w 1 listopada 1846 roku, w Porębie Wielkiej. Wychowywana w
bardzo ubogiej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. W 1863 roku w wieku 17 lat
wyszła za mąż. Jej elementarzem czytania była Biblia. Gawędziarka, autorka
opowiadań ludowych, matka Władysława Orkana. Pomimo tego, że sama nie
odebrała żadnego wykształcenia usilnie dbała o godziwe warunki nauki
swoich synów. Raz w miesiącu przemierzała ponad 70 km pieszo, z Poręby
do Krakowa, niosąc im w tobołku produkty żywnościowe, czyste ubrania i
przybory. Jej poświęcenie i oddanie dzieciom opisał w powieści "Matka"
jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski Ignacy Maciejowski,
pierwszy literacki opiekun Orkana, późniejszy jego przyjaciel. Katarzyna
Smreczyńska, zacna kobieta, która swoim życiem i trudem podejmowanym na
rzecz synów, uosabia te wszystkie wartości, które cechują serca Matek
pełnych miłości do swoich dzieci, troski o ich codzienny byt i właściwe
kształtowanie ich osobowości. Dlatego też Pomnik Matki Orkana - Katarzyny
Smreczyńskiej jest swoistym hołdem złożonym wszystkim Matkom, których
życie było i jest naznaczone dbałością, miłością i troską o własne potomstwo.

Władysław
Orkan
(18751930)

Władysław Orkan to pseudonim Franciszka, Ksawerego Smrec zyńskiego,
który wymyśliła dla swojego syna Katarzyna Smreczyńska. Urodzony w
Porębie Wielkiej, w ubogiej rodzinie jako drugie dziecko z trójki pociech
Państwa Smreczyńskich. Dzięki poświęceniu Matki zarówno Orkan jak i Jego
starszy brat zdobyli wykształcenie. W szkole Orkan wzbudzał sensację ze
względu na swoje góralskie pochodzenia ale też wielka sympatię wśród
rówieśników. Już w czasach szkolnych angażował się w różne działania
społeczne, kulturalne i polityczne. Debiut literacki Władysława Orkana datuje
się na rok 1898 kiedy to wydał swoje Nowele, do których przedmowę napisał
już wówczas uznany poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Losy pisarza
przeplatane były tragicznymi wydarzeniami życia osobistego, niepokoju
politycznego i społecznego. Kiedy wybuchła I wojna światowa wstąpił do
Legionów Polskich i został przydzielony do Biura Prasowego Naczelnego
Komitetu Narodowego. W wojsku zdobywał kolejne awanse aż do stopnia
Oficera Pospolitego Ruszenia i otrzymał przydział do 73 Pułku Piechoty w
Katowicach. Twórczość Władysława Orkana była różnorodna ponieważ obok
noweli, wierszy, powieści, dramatów jakie wychodziły spod jego ręki pisał
również utwory publicystyczne czy reportaże. Tematem jego dzieł były
wspomnienia ale przede wszystkim pisał o biednej polskiej wsi , z której się
wywodził. W Porębie Wielkiej znajduje się Muzeum Biograficzne Władysława
Orkana zwane „Orkanówką” gdzie zgromadzone są pamiątki po Pisarzu.
https://www.gminapcim.pl/post/pomnik-matek-oddanych-dzieciom-matki-wladyslawa-orkana-juz-w-pcimiu

https://misyjne.pl/misja/

kraj-bez-kosciolow

-misyjne-drogi/

W Arabii Saudyjskiej oficjalną religią i prawem jest islam.
Oczekuje się, że wszyscy obywatele będą muzułmanami. Ze
względu na surowy charakter islamskiego społeczeństwa
saudyjskiego, w którym kobiety są podporządkowane
mężczyznom, kobiety są pod stałą, ścisłą kontrolą męskich
członków rodziny. Za sprawę najwyższej wagi uważa się
utrzymanie reputacji rodziny. Porzucenie islamu jest jednym z
największych grzechów, jakie może popełnić tu muzułmanin.
Tradycyjnie karze się je śmiercią.

Arabska muttawa, zwana oficjalnie Komitetem Krzewienia Cnót i Zapobiegania
Złu (w zasadzie jest to policja religijna), zajmuje się między innymi ściganiem
osób, które chciałyby praktykować religię inną niż islam. Konwersja z islamu
uważana jest za apostazję i przestępstwo karane śmiercią, jeśli oskarżony nie
wyprze się nowo przyjętej religii. Chrześcijanom nie wolno też przebywać na
terenie Mekki i Medyny, świętych miast islamu. Arabia Saudyjska pozostaje
jedynym krajem na świecie bez chrześcijańskiego kościoła.

https://www.jhi.pl/artykuly/jom-jeruszalaim

-dzien-jerozolimy,3273

28 dnia miesiąca ijar w Izraelu obchodzony jest Jom Jeruszalaim, czyli Dzień Jerozolimy. Upamiętnia on
zjednoczenie Jerozolimy, które miało miejsce po 19 latach podziału, podczas wojny 6-dniowej w 1967 r.

Maurycy Lilien (1874-1925), Przy Ścianie Płaczu. Zbiory ŻIH, Centralna Biblioteka Judaistyczna

Historyczna stolica Izraela jest świętym miejscem dla żydów, chrześcijan i muzułmanów. O panowanie nad nią przez stulecia toczono wojny i
spory religijne. Po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r. ONZ planowało uczynić z Jerozolimy strefę międzynarodową. Propozycję tę odrzuciły
jednak państwa arabskie, a podczas I wojny izraelsko-arabskiej Jordania zajęła część Jerozolimy – Stare Miasto. Odtąd aż do 1967 r. Żydzi nie
mieli wstępu do tej części miasta.
W czerwcu 1967 r. Izrael został zaatakowany przez Egipt, Syrię i Jordanię. W krótkiej kampanii – tzw. wojnie sześciodniowej – odniósł
zwycięstwo, dzięki któremu zajął Wzgórza Golan, należące do Syrii, kontrolowane przez Egipt półwysep Synaj oraz Okręg Gazy oraz Zachodni
Brzeg Jordanu i część Jerozolimy, które należały do Jordanii. Zajęcie Jerozolimy miało miejsce 7 czerwca 1967 r., w 28 dzień miesiąca ijar. W
tegorocznym kalendarzu gregoriańskim 28 dzień ijar zaczyna się 9 maja 2021 r. i trwa do zmierzchu 10 maja.
Zajęcie całej Jerozolimy miało wielkie znaczenie polityczne i religijne. Po raz pierwszy od zburzenia Świątyni przez Rzymian w 70 r. Wzgórze
Świątynne i Ściana Płaczu znalazły się pod kontrolą Żydów. W 1980 r. parlament Izraela ustanowił Jerozolimę stolicą państwa, siedzibą
parlamentu, prezydenta i rządu. Decyzja ta nie została uznana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, a większość państw świata nadal lokuje swoje
przedstawicielstwa dyplomatyczne w Tel-Awiwie.
Naczelny rabin Izraela ogłosił Jom Jeruszalaim pomniejszym świętem religijnym. W tym dniu tysiące ludzi – przede wszystkim religijnych Żydów
– maszeruje wokół Jerozolimy w uroczystym pochodzie. Marsz kończy się pod Ścianą Płaczu – jedynym zachowanym fragmentem Drugiej
Świątyni jerozolimskiej – gdzie odprawia się nabożeństwo dziękczynne, a płonącymi pochodniami upamiętnia się żołnierzach izraelskich,
poległych w bitwie o Jerozolimę. Święto to przypada w czasie liczenia omeru, więc podobnie jak w Lag ba-Omer wolno wtedy zawierać
małżeństwa[1]. https://www.jhi.pl/artykuly/jom-jeruszalaim-dzien-jerozolimy,3273

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-05-29.pdf

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

Spektakl “Hiob” Karola Wojtyły

Video:
- https://youtu.be/puyKn3krvSs
- https://youtu.be/qYFIwlxFvUo
- https://youtu.be/NDVly_NfnzQ

W dramacie Karola Wojtyły zmienia się zakończenie Księgi Hioba, wprowadza on elementy
chrześcijańskie, w których odpowiedzią na cierpienie pojawia się prorok Elihu. Spotyka on zrozpaczonego,
wadzącego się z Bogiem Hioba, niepotrafiącego pojąć sensu swego cierpienia. Prorok przedstawia mu wizję
Pasji Chrystusa. Dopiero wówczas Hiob zaczyna rozumieć, dotykać wielkiego sensu dramatu swojego
niezawinionego cierpienia. Polega on na tym – tak jak i sens biblijnej Księgi Hioba – że cierpienie nie jest
karą za grzechy. Może dotyczyć wszystkich – tych niewinnych i tych skrzywdzonych i poniżonych. Nie jest
ono w żadnym razie karą, tylko wielką tajemnicą. 18 maja, w dzień drugiej rocznicy powołania

Instytutu Kultury św. Jana Pawła II w kościele św. Dominika i Sykstusa na Papieskim
Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, odbył się spektakl „Hiob” Karola Wojtyły w
wykonaniu studentów programu „JP2 Studies” w reżyserii Jarosława Kiliana. W kontekst powstania
tego dramatu wprowadził zgromadzoną publiczność Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego
Mikołaja oraz dyrektor programowy Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II w Rzymie na Angelicum.
Przypomniał on, że Karol Wojtyła pisał swoją interpretację Księgi Hioba w 1940 roku, gdy na
codzień trzeba było się mierzyć z okrucieństwem wojny.
https://youtu.be/CJBhLxCU25A

