
BOŻE CIAŁO 2022-06-16 

                           
Więcej: http://parafia.rabka.swmm.eu/galeria.php . Video: https://youtu.be/HL_pUS9pOOg 

 
Boże Ciało w Krakowie - https://youtu.be/45w8eabOUXw  

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/galeria.php
https://youtu.be/HL_pUS9pOOg
https://youtu.be/45w8eabOUXw


Rzeszów: https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI                                                                                                                                                                     .  

https://rzeszow.naszemiasto.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-w-rzeszowie-mimo/ga/c13-8870067/zd/72681329 

Nietypowy przebieg będzie miała w tym roku procesja Bożego Ciała we wspólnocie parafialnej NSPJ w Bielsku-Białej. 

Podczas procesji osoby starsze i chore będą mogły liczyć na podwózkę Ciuchcią Beskidzką. W ten sposób dotrą do 

miejsca rozpoczęcia modlitwy, ale także umożliwi to im przemieszczanie się pomiędzy ołtarzami. Kolejka będzie 

kursowała na trasie procesji od 9.00-14.00. https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/procesja-bozego-ciala-na-peryferiach-i-festyn-z-owca-parafia-

nspj-zaprasza/  .  https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/46-parafialny-festyn-rodzinny 
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Starsi i schorowani jechali Ciuchcią Beskidzką. Oglądaj:  www.facebook.com/watch/?v=773356600336027 

 

http://www.facebook.com/watch/?v=773356600336027


 

Wisła - zdjęcie ilustracyjne. Fot.: TVP3 Warszawa 

Wiślana Procesja Eucharystyczna przepłynie łodziami w 

Boże Ciało ze Smoszewa do Czerwińska nad Wisłą. Po 

drodze zatrzyma się przy stacjach modlitewnych w 

miejscowościach Wychódźc i Secymin. Do procesji, której 

trasa wyniesie około 18 kilometrów, można dołączyć na 

rzece. https://warszawa.tvp.pl/60734949/niecodzienne-wydarzenie-na-mazowszu-wisla-poplynie-procesja-bozego-ciala   

https://www.rdc.pl/informacje/boze-cialo-procesja-uda-sie-takze-wzdluz-brzegow-wisly-posluchaj/ 

 

https://e-wyszogrod.pl/artykul/procesja-bozego-ciala/1320419 .  https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637573.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-1 

https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637569.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-2 

 

https://warszawa.tvp.pl/60734949/niecodzienne-wydarzenie-na-mazowszu-wisla-poplynie-procesja-bozego-ciala
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https://e-wyszogrod.pl/artykul/procesja-bozego-ciala/1320419
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https://plock.gosc.pl/doc/7639057.Plyniemy-i-wierzymy 

 
 

 
 

https://plock.gosc.pl/doc/7639057.Plyniemy-i-wierzymy


https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-ten-zwyczaj-jednych-bawi-innych-

szokuje-wirujace-obrazy-czyl,nId,6092491#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

    Pokłon feretronów. Ten kaszubski 

zwyczaj ma już ponad 300 lat! /Anna Ratajczak-Krajka/zdj. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Gdańsku /archiwum prywatne 

 

Sianowo powitanie feretronu z Wejherowa - https://youtu.be/QB5PGDQ4ENo 

 
Pokłon feretronów w Wejherowie - https://youtu.be/HsiKx8hUM_Q 
 
Pokłon feretronów na Kalwarii Wejherowskiej - https://youtu.be/bp7y7Gc4Y1Q 
 
Areobik ze świętym obrazem (feretron dance)- https://youtu.be/uqdmmC3YX08 
 
Pielgrzymka Wejherowo - https://youtu.be/Bbt6P7VOdKA 

 

2022-05-29 pokłon feretronów - https://youtu.be/pTHFvMWNPMM 
 
2022 05 26 Bierzmowanie ks bp Edward Zielski Parafia NMP 
Królowej Polski w Wejherowie - https://youtu.be/MIW2_DUbHPQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/FLDNvRGuQ3w 
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PAP/Grzegorz Momot -    https://misyjne.pl/ukladanie-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-tradycja-siegajaca-200-lat/ 

 
 

https://misyjne.pl/ukladanie-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-tradycja-siegajaca-200-lat/


PROCESJA z okazji UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie - https://youtu.be/CZsLi_ZrJuU 

Bożego Ciała, która odbyła się 16.06.2022 r. w mieście Zawadzkie - https://youtu.be/-lqVzgZ2ZJA                                                                                        

Procesja Bożego Ciała w Częstochowie - https://youtu.be/sMuKVL5upRg                                                                                                                         

Boże Ciało 2022 w Lubawie - https://youtu.be/zSo-Pt2OPTo                                                                                                                                                 

Procesja Bożego Ciała ulicami Gostynia 16-06-2022 - https://youtu.be/5aWtOuAMrfI                                                                                                      

Procesja Bożego Ciała. Leszno 2022 - https://youtu.be/w4EjXrershk                                                                                                                                   

Procesja Bożego Ciała | Parafia WNMP Biłgoraj 2022 - https://youtu.be/hoJkaLB7F84                                                                                                   

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA. DĘBNO 2022 - https://youtu.be/QxDpWQsilZQ                                                                                                       

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Procesja - 16.06.2022r. - https://youtu.be/EvsqViCvcU4                                                              

Procesja Bożego Ciała w Katowicach 16.06.2022 - https://youtu.be/QpyWnBH8N_4                                                                                                                         

Procesja Bożego Ciała w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, 16.06.2022 - https://youtu.be/1CYnVEsUe2E                                                             

Procesja Bożego Ciała w Gorcach pod Turbaczem. autor:Dawid Bulanda - https://youtu.be/tQVMWfL1oIw                                                                                                 

Charbel TV-Procesja Bożego Ciała -Florencja 16.06.2022 - https://youtu.be/cCDn6LE_5FI                                                      

Fronleichnamsprozession München 2022 - https://youtu.be/GR6dmR0GKlU                                                                                                          

Gottesdienst und Prozession an Fronleichnam vom Kölner Dom - https://youtu.be/bvtGkxrmBTE                                                                           

Fronleichnam Crostwitz * Sorben * Oberlausitz * Serbja - https://youtu.be/F4co7GpJXFE                                                                                                                                      

Fronleichnam - https://youtu.be/z5vEXyO36aY                                                                                                                                                                       

TERCER MISA DE CORPUS CHRISTI jueves 03 de junio 2021 - Padre Arturo Cornejo - https://youtu.be/aJdAunchTCE 

 

 

   
 

 

Spycimierskie Boże Ciało - https://youtu.be/9dpR0EcE6-w 
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16.6.2022. Levoča 

  
 

BOŽIE TELO Júnová pobožnosť & Svätá omša & Procesia. 16.6.2022. Levoča - https://youtu.be/GnzmPxLSMEc

 
 

SEVILLA 2022 
 

 
 

4K - REGRESO SAGRADA CENA CORPUS CHRISTI SEVILLA 2022

 
 

https://youtu.be/GnzmPxLSMEc
https://youtu.be/GnzmPxLSMEc


 

Corpus Christi dia central Cusco 2022 - 

https://youtu.be/agH0uyvOpJU 

 

Corpus Christi at the Cathedral of the 

Immaculate Conception Port of Spain - 

Thursday 16th June 2022 - https://youtu.be/LXmswuV-drw 

https://youtu.be/HOhgMGZilHU 

 

https://youtu.be/agH0uyvOpJU
https://youtu.be/LXmswuV-drw
https://youtu.be/HOhgMGZilHU


https://deon.pl/kosciol/maz-i-ojciec-bedzie-glosil-ewangelie-i-

asystowal-przy-mszy-jest-nowy-diakon-staly-w-archidiecezji-

owickiej,2114831  

 

 

 

 

 

 

https://deon.pl/kosciol/na-synodzie-o-stworzeniu-

funduszu-wsparcia-kosciola-w-amazonii,608701 

https://deon.pl/tagi/diakonat-staly,14398 
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http://www.mateusz.bydgoszcz.pl/aktualnosci/parafia/86098/watykan-opublikowano-

dokument-w-sprawie-przygotowania-do-

malzenstwa 

 

Zaprezentowanie nowej wizji i metodologii 

przygotowania do sakramentu małżeństwa i 

całego życia małżeńskiego to cel 

przygotowanego przez Dykasterię ds. 

Świeckich, Rodziny i Życia dokumentu 

zatytułowanego „Przewodniki katechumenalne 

dla życia małżeńskiego - Wytyczne 

duszpasterskie dla Kościołów 

partykularnych”. Ta 97-stronicowa książeczka 

jest narzędziem duszpasterskim dla biskupów, 

kapłanów, małżeństw i osób posługujących w 

duszpasterstwie rodzin. Przedmowę do niego 

napisał papież Franciszek. 
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https://misyjne.pl/papiez-malzenstwo-jako-sakrament-to-

mezczyzna-i-kobieta-a-aborcja-to-zabojstwo/ 
 

 

Papież: małżeństwo jako sakrament to mężczyzna i kobieta, a aborcja to zabójstwo 

Papież Franciszek powiedział, że „małżeństwo to małżeństwo” dodając jednocześnie: „jako sakrament to mężczyzna i 

kobieta”. Wyraził też nieprzejednane stanowisko Kościoła wobec aborcji. „Gdyby aborcję zaakceptowano, to byłoby tak, jakby 

zgodzono się na codzienne zabójstwo”. Odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego nawołującej do tego, by 

wszystkie kraje uznały małżeństwa osób tej samej płci, stwierdził: „Małżeństwo jest sakramentem, Kościół nie ma władzy, aby 

zmieniać sakramenty”. Odnosząc się do takich inicjatyw, stwierdził, że są to „próby udzielenia pomocy osobom różnej 

orientacji seksualnej”. „To ważne, by im pomagać”- dodał. Papież podkreślił, że państwa mają możliwości prawne, by je 

wspierać przepisami cywilnymi. „Ale małżeństwo to małżeństwo”- dodał. „Jako sakrament to mężczyzna i kobieta”- podkreślił 

papież. Zastrzegł zarazem: „To są nasi bracia i siostry, musimy ich wspierać”, a „Kościół im pomaga”. 

fot. EPA/TIZIANA FABI 

Aborcja to zabójstwo 

Franciszek stwierdził też, że „Kościół jest surowy” w kwestii aborcji, bo „gdyby ją zaakceptowano, to byłoby tak, jakby 

zgodzono się na codzienne zabójstwo”. “Aborcja to zabójstwo”, „kto dokonuje aborcji, zabija”– oświadczył papież. Powiedział, że 

w każdej książce na temat embriologii można przeczytać, że „w trzecim tygodniu od zapłodnienia są już wszystkie organy . Wiele 

razy, zanim kobieta zda sobie sprawę z tego, że jest w ciąży, są już wszystkie organy” – zaznaczył papież. „To jest życie ludzkie i 

ono musi być szanowane”- stwierdził Franciszek. „Ta zasada jest tak jasna. Temu, kto tego nie rozumie zadam dwa pytania: czy 

słuszne jest zabijanie życia ludzkiego, by rozwiązać problem? Bo z naukowego punktu widzenia to jest życie ludzkie. Czy 

słuszne jest wynajmowanie płatnego zabójcy, by rozwiązać problem?”- oświadczył Franciszek. 

https://misyjne.pl/papiez-malzenstwo-jako-sakrament-to-mezczyzna-i-kobieta-a-aborcja-to-zabojstwo/
https://misyjne.pl/papiez-malzenstwo-jako-sakrament-to-mezczyzna-i-kobieta-a-aborcja-to-zabojstwo/
https://misyjne.pl/temat/papiez-franciszek
https://misyjne.pl/temat/malzenstwo
https://misyjne.pl/temat/aborcja


fot. 

EPA/TIZIANA FABI 

Polityka i Komunia 

W kontekście aborcji papież odpowiadał na pytanie, dotyczące sporu wśród biskupów USA na temat tego, czy zabronić 

przystępowania do Komunii politykom, którzy są zwolennikami wyboru w kwestii aborcji. Zaznaczył zarazem, że odpowiada, 

wskazując zasadę, bo nie zna dobrze sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Franciszek oświadczył, że nie może przystępować do 

Komunii ktoś, kto jest „poza wspólnotą”. „To nie jest kara. Taki ktoś jest poza”– stwierdził papież. To nie jest jego zdaniem 

problem teologiczny, ale duszpasterski; „jak my , biskupi podchodzimy duszpastersko do tej zasady”. „Kiedy spojrzymy na historię 

Kościoła, to widzimy, że kiedy nie ma podejścia duszpasterskiego do problemu, zajmuje się wtedy stanowisko polityczne”- ocenił 

papież. Jego zdaniem trzeba być też duszpasterzem ekskomunikowanych, a styl ten określił jako „bliskość, współczucie, czułość”. 

Brak stylu Boga, ostrzegł, to „popadanie” w politykę. Zaznaczył: „Gdy Kościół, by bronić zasady nie robi tego duszpastersko, 

zajmuje stanowisko polityczne”. 

>>> W USA kluczowi politycy katoliccy popierają aborcję. Czy zostaną ekskomunikowani? 

fot. EPA/TIZIANA FABI 

„Komunia nie jest nagrodą dla doskonałych”, „Komunia to dar, prezent, obecność Jezusa w Kościele, we wspólnocie” – 

oświadczył papież. „Ten, kto nie jest we wspólnocie, nie może przyjmować Komunii”- podkreślił papież. Wyjaśnił: „Takie osoby są 

poza wspólnotą, a więc są ekskomunikowani. To ostre określenie, ale znaczy to, że nie należą do wspólnoty, bo nie są 

ochrzczeni albo zostali oddaleni z jakiegoś powodu”. Papież wyznał, że nigdy jako duszpasterz nie odmówił nikomu Komunii i 

nie był w sytuacji, że stała przed nim osoba, która nie powinna jej przyjmować. „Zdarzyła mi się natomiast sympatyczna rzecz, 

kiedy poszedłem odprawić mszę w domu dla osób starszych. Zapytałem, kto chce przystąpić do Komunii, niech podniesie rękę. 

Wszyscy staruszkowie podnieśli. Kiedy podszedłem do pewnej kobiety, ona wzięła mnie za rękę i powiedziała: 'dziękuję ojcze, 

dziękuję, jestem żydówką’”. Jak stwierdził, ta kobieta była żydówką, ale Bóg chciał ją nagrodzić. 

 

https://misyjne.pl/w-usa-kluczowi-politycy-katoliccy-popieraja-aborcje-czy-zostana-ekskomunikowani/


Dlaczego ekskomunika za aborcję 
 Z ks. dr. Andrzejem Kowalskim, specjalistą w zakresie prawa kanonicznego, rozmawia Piotr Chmieliński 

Piotr Chmieliński: - Kto zaciągnął karę ekskomuniki w przypadku aborcji? 

Ks. Dr Andrzej Kowalski: - Na pewno lekarz, który dokonał aborcji, osoby towarzyszące przy zabiegu, np. 
pielęgniarka. Nie wiem do końca, na ile silna była tu presja matki. Jeżeli była, to również matka zaciągnęła 
ekskomunikę. 

- A sama dziewczynka? 

- Ona nie! Żeby w ogóle móc zaciągnąć ekskomunikę trzeba mieć przynajmniej 16 lat. A z kolei w przedziale lat 16-18 
istnieje jeszcze możliwość złagodzenia kary. Do 18. roku życia dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską i 
odpowiedzialność spoczywa tutaj na rodzicach. 

- Rozumiem, że te osoby, które Ksiądz wymienił, zaciągnęły ekskomunikę niezależnie od tego, że ta 
konkretna aborcja była dokonywana zgodnie z prawem. 

- Oczywiście! Przecież każda z tych osób ma swoje sumienie. I nawet gdyby przepis prawa był tu zobowiązujący, ale 
niemoralny, to nie może być realizowany przez katolików. Tutaj dodatkowo winę moralną zaciągają ci, którzy takie 
przepisy tworzą. 

- Jakie są konsekwencje zaciągnięcia kary ekskomuniki? 

- Przede wszystkim nie wolno wtedy przyjmować sakramentów. Ani też ich sprawować, bo niektóre sakramenty mogą 
być też przecież przez świeckich sprawowane, np. małżeństwo. Ekskomunikowany nie może też pełnić żadnych 
urzędów czy posług w Kościele. Nie może być np. lektorem, chrzestnym, świadkiem bierzmowania. 

- To bardzo poważne konsekwencje. Dlaczego są aż tak poważne? 

- Bo aborcja, czyli zabójstwo jest jednym z największych przestępstw! A więc i kara musi być odpowiednio wysoka. W 
dodatku aborcja jest to zabójstwo kogoś, kto w żaden sposób nie może się obronić. 

- Czy w ekskomunikę wpada się automatycznie, przez sam fakt dokonania morderstwa? 

- Tak, ale tylko w przypadku zabójstwa dziecka nienarodzonego. W przypadku zabicia kogoś już narodzonego 
ekskomunika musi być orzeczona na drodze sądowej lub administracyjnej. Aborcja to przestępstwo o szczególnym 
charakterze, które musi być napiętnowane w sposób szczególny. Bo prawo ma także element wychowawczy. 
Podkreślam, że ekskomunika jest karą poprawczą. Nie jest to więc zemsta czy wyrównanie naruszonej sprawiedliwości, 
tylko ta kara ma ostatecznie doprowadzić do poprawy ukaranego człowieka. 

- Czyli kara ekskomuniki może zostać zdjęta? 

- Oczywiście!  Pierwszy i najważniejszy warunek to nawrócenie. Jeżeli ktoś szczerze się nawraca może zwrócić się do 
biskupa albo wyznaczonego przez biskupa księdza, który spowiada w kościele katedralnym i ma władzę zwalniania z 
kar kościelnych. Można jednak po prostu pójść do spowiedzi do każdego księdza. I jeżeli ten ksiądz ma odpowiednie 
uprawnienia może zwolnić z ekskomuniki w wymiarze wewnętrznym. Kara ekskomuniki dotyka zawsze dwóch 
wymiarów. Wewnętrznego, który rozgrywa się między człowiekiem a Bogiem i zewnętrznego, między człowiekiem a 
Kościołem. Spowiednik najpierw zwalnia z ekskomuniki, a potem dopiero rozgrzesza. Nie może bowiem rozgrzeszyć 
osoby ekskomunikowanej. Przedstawienie przez ekskomunikowanego swojej sytuacji spowiednikowi nie jest więc 
jeszcze sakramentem pokuty. Sakrament zaczyna się dopiero po zwolnieniu z ekskomuniki. 
Potem spowiednik zobowiązuje danego człowieka, aby w ciągu 30 dni, pod sankcją ponownego popadnięcia w karę 
ekskomuniki, zwrócił się do kompetentnego przełożonego kościelnego o zwolnienie z ekskomuniki w wymiarze 
zewnętrznym. Oczywiście w całym tym procesie zwalniania z ekskomuniki muszą być zachowane wszystkie warunki 
sakramentu pokuty. Człowiek musi żałować za popełnione przestępstwo, musi podjąć postanowienie poprawy, 
zadośćuczynić. Chociaż w przypadku aborcji nie da się zadośćuczynić w pełni, bo przecież życia dziecku się nie 
przywróci. Ale można zadośćuczynić częściowo. I spowiednik może wskazać sposób takiego zadośćuczynienia. Np. 
niech ktoś zobowiąże się do wpłacania do końca życia 100 zł miesięcznie na dom samotnej matki. Albo niech pomaga 
materialnie jakiejś wielodzietnej rodzinie. Tutaj penitent przyjmuje na siebie jakąś dolegliwość jako formę 
przynajmniej częściowego zadośćuczynienia. 

 



https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/depresja-poporodowa-odebrala-mi-

radosc-z-macierzynstwa/kgpmpjn 

https://psychiatraplus.pl/depresja-poporodowa-zadbaj-o-siebie/ 

 

 

   https://psychiatraplus.pl/czym-jest-depresja-i-jak-rozpoznac-jej-objawy/ 

  https://psychiatraplus.pl/wiecej-alkoholu-mniej-mozgu-alkohol-

w-nawet-najmniejszej-ilosci-niszczy-mozg/ 
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https://www.o2.pl/zdrowie/najgorsza-herbata-w-wielu-krajach-

zakazana-w-polsce-wciaz-mozna-kupic-6779410033494752a 
Chociaż picie herbaty ma wiele korzyści dla naszego zdrowia, to nie wszystkie z nich będą nam służyć. Co więcej, okazuje 

się, że w niektórych przypadkach rodzaj czy sposób picia herbaty może poważnie zaszkodzić naszej wątrobie czy jelitom. 

 
Herbata z żywokostu może poważnie zaszkodzić (Getty Images, Serge) 
 

Na rynku dostępny jest ogromny wybór herbatek oczyszczających, które mają pomóc w szybkim tempie 
pozbyć się zbędnych kilogramów. Eksperci jednak ostrzegają, że niektóre z nich mogą nam poważnie 
zaszkodzić, gdyż powodują biegunki wykańczające nasze jelita. Uważać należy zwłaszcza na napar 
z senesem, do którego nasz organizm bardzo szybko się przyzwyczaja. Wówczas mogą wystąpić kłopoty 
z wypróżnianiem.     
                                                                                                                                                                                                         
Na cenzurowanym jest też herbata z żywokostu. Żywokost ze względu na obecność alkaloidów 
uszkadzających wątrobę, w wielu krajach został wycofany. Według oficjalnych komunikatów z zaleceniami 
roślinę można stosować wyłącznie zewnętrznie.       
                                                                                                                                                                                                             
Kobiety w ciąży powinny z ostrożnością podchodzić do picia czarnej herbaty ze względu na wysoką 
zawartość teiny. Związek ten wypłukuje cenne związki, które są ważne dla rozwijającego się płodu, m.in. 
kwas foliowy, cynk oraz żelazo. Niektóre źródła wskazują również, by ciężarne nie sięgały po herbatę 
z cytryną. W jej liściach znajdziemy związki glinu, które przedostają się do naparu, gdy liście zalewane są 
wodą. Gdy w herbacie jest cytryna zachodzi reakcja, która powoduje powstawania cytrynianu glinu. 
Zdaniem niektórych naukowców w dużych ilościach może doprowadzić on do zwiększonego rozwoju 
choroby Alzheimera czy uszkodzeń mózgu. To nie jest jednak jedyna pozycja na liście herbat zakazanych 
dla kobiet w ciąży.  
 

Panie spodziewająca się dziecka powinny unikać picia herbaty z dziurawca czy krwawnika pospolitego.  

 

https://www.o2.pl/zdrowie/najgorsza-herbata-w-wielu-krajach-zakazana-w-polsce-wciaz-mozna-kupic-6779410033494752a
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https://www.o2.pl/zdrowie/uszkadzaja-kregoslup-niszcza-
szkielet-stosowane-na-potege-6735223401089728a 
 

 Fosforany znajdziemy w wysokoprzetworzonej żywności (zong.yu0123@gmail.com)

 
 

https://www.o2.pl/zdrowie/przez-kilkadziesiat-lat-nie-daje-

objawow-potem-watroby-nie-da-sie-juz-uratowac-
6735195544885952a  
 

Zakażenie HCV powoduje ból stawów (krisanapong detraphiphat)

 
 

https://www.o2.pl/zdrowie/szokujace-odkrycie-wiadomo-co-

powoduje-glejaka-mozgu-6734530102102720a 
 

 Niedogotowane mięso zwiększa ryzyko glejaka mózgu (Anchalee Phanmaha) 

 

Fosforany znajdziemy w takich produktach jak: wędliny 

paczkowane, konserwy rybne, przetwory z owoców morza, 

desery, napoje typu cola, zagęszczone mleko, smarowidła 

i pasty do kanapek, serki topione, śmietanki do kawy, płatki 

śniadaniowe, mleczka roślinne, dżemy, gotowe zupy i sosy 

oraz gotowe wyroby piekarnicze. 

Zakażenie wirusem HCV może być spowodowane dotykaniem 

zainfekowanej krwi, ale także używaniem tej samej maszynki do golenia, 

ręcznika lub cążek do paznokci, co osoba zakażona. Zarazić się można 

również w szpitalu, podczas oddawania krwi do badania, przyjmowania 

zastrzyków lub zabiegu chirurgicznego. Przyczyną obecności wirusa we 

krwi może być także wykonywanie tatuaży, piercingu czy manicure. 

Spożywaj od 1 do 3 porcji warzyw dziennie. Ogranicz produkty tłuste, 

mocno przetworzone, w puszkach, mrożone oraz fast foody. 

Wyniki najnowszych badań wykazały, że do rozwoju 

rzadkich nowotworów mogą przyczynić się niektóre 

pasożyty. Mowa tu o pierwotniakach T. gondii, które 

mogą dostać się do naszego organizmu przez wodę 

lub jedzenie. 
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https://deon.pl/kosciol/franciszek-nawiazal-do-beatyfikacji-

elzbietanek-pozostaly-przy-tych-ktorymi-sie-

opiekowaly,2106620 

             

- Choć były świadome grożącego im niebezpieczeństwa, pozostały u boku osób starszych i 
chorych, którymi się opiekowały - mówił Franciszek odwołując się do 10 sióstr elżbietanek 
beatyfikowanych 11 czerwca 2022 r. we Wrocławiu. 

 

 
 

Wrocław: elżbietanki s. Paschalis i 9 towarzyszek 
ogłoszone błogosławionymi 

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty 
przypomniał o wczorajszej beatyfikacji we Wrocławiu sióstr elżbietanek zamordowanych przez 
żołnierzy sowieckich. 

- Drodzy bracia i siostry, wczoraj we Wrocławiu, w Polsce, zostały beatyfikowane siostra Paschalis 
Jahn, i i jej dziewięć współsióstr, męczennic ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, zabitych pod 
koniec II wojny światowej w kontekście wrogim wierze chrześcijańskiej. Te dziesięć  zakonnic, 
choć były świadome grożącego im niebezpieczeństwa, pozostały u boku osób starszych i chorych, 
którymi się opiekowały - przypomniał Franciszek. 

- Niech ich wzór wierności Chrystusowi pomoże nam wszystkim, a zwłaszcza chrześcijanom 
prześladowanym w różnych częściach świata, odważnie dawać świadectwo Ewangelii. Brawa dla 
nowych błogosławionych! - wezwał papież zgromadzonych dziś na placu św. Piotra w Rzymie. 
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https://dorzeczy.pl/opinie/312085/semka-zhp-spycha-boga-z-piedestalu.html 

    

 

NA PIERWSZY OGIEŃ | Jak zarządził 42. Zjazd Związku 
Harcerstwa Polskiego – przystępujący do ZHP będą mieli 
możliwość wyboru między już istniejącą rotą przysięgi 
a dodatkowym jej wariantem niezawierającym słowa „Bóg”. 
 

Jak deklarują władze Związku: „Zmiana to wyjście naprzeciw osobom, które 
poszukują swojej drogi i często nie są gotowe na określenie wyznania”. Wersja 
przysięgi, która dotychczas obowiązywała, brzmiała: „Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/ 
posłuszną prawu harcerskiemu”. Alternatywna wersja brzmi: „Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną 
pomoc bliźnim i być posłusznym/ posłuszną prawu harcerskiego”. 

Pozostało 82% tekstu 

Artykuł można przeczytać w całości korzystając z „Do Rzeczy+”. 
 

Nie korzystacie Państwo jeszcze z „Do Rzeczy+”? 

 

https://dorzeczy.pl/opinie/312085/semka-zhp-spycha-boga-z-piedestalu.html
https://dorzeczy.pl/plus/189864/czytanie-jest-do-rzeczy-teraz-dla-naszych-czytelnikow-mamy-do-rzeczy.html


Wszystko dla muzyków kościelnych - https://musicamsacram.pl/ 
Gromadzimy ponad siedem tysięcy użytkowników z całego świata, a porozumienia zawarte z zagranicznymi witrynami umożliwiają nam oferowanie materiałów 
najwyższej klasy. Wszystko, co jest potrzebne Muzykom Kościelnym, można znaleźć na łamach naszej witryny. 

Nasz serwis podjął wielorakie przedsięwzięcia, do których można między innymi zaliczyć sukcecywnie prowadzone od kilku lat propozycje śpiewów na każdy dzień, 
ogromną bazę instrumentów piszczałkowych w Polsce - a także poza jej granicami (np. w Niemczech i Estonii), propria mszalne dla Klasycznego Rytu Rzymskiego na 
każdą niedzielę, cały chorał gregoriański w przystępnym formacie (największy zbiór on-line w Europie), informacje o wydarzeniach muzycznych w kraju, Kalendarz 
Organisty umożliwiający dokumentację codziennej pracy organisty, stale poszerzany śpiewnik on-line oraz szereg publikacji drukowanych. 

Dotychczas naszym nakładem ukazały się "Wybrane nabożeństwa, litanie, modlitwy", "Adwent - propozycje śpiewów", "Adwent - Śpiewy dawne" oraz śpiewy do bł. 
Karoliny Kózkówny. Już niedługo ukażą się propozycje śpiewów na kolejne okresy liturgiczne. 

Staramy się rozwijać również całkowicie nowe inicjatywy muzyczne w Polsce takie jak baza melodii śpiewanych lokalnie w naszych parafiach, śpiewnik z pieśniami do 
świętych, które ciężko znaleźć w popularnych zbiorach, ogłoszenia o pracę dla organistów i innych muzyków kościelnych. 
Zaczynamy również prowadzić bazę firm organmistrzowskich - będzie można na niej zobaczyć informacje o danej firmie, jej wykonane prace (wraz z ocenami) oraz dane 
kontaktowe. Wszystkich organmistrzów zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. 

Inną ważną dla nas inicjatywą jest kanał na serwisie YouTube, na którym mamy zamiar umieszczać nagrania z koncertów, reportaże z konkursów muzycznych, a 
również materiały edukacyjne w zakresie sztuki muzyczno-liturgicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do dzielenia się swoimi materiałami, w celu 
zgromadzenia jak najobszerniejszych zasobów z tej tematyki i podzielenia się nimi z innymi muzykami. 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Staramy się robić wszystko co w naszej mocy, żeby korzystanie z serwisu było jak najłatwiejsze i jak najmilsze. 

 

1. MusicamSacram 

2.  Propozycje śpiewów 

1. MusicamSacram 

2.  Dokumenty - https://musicamsacram.pl/dokumenty 

3. Baza instrumentów 

4. Propozycje śpiewów 

5. Śpiewnik 

6. Nowości muzyczne 

7. Darmowe nuty 

8. Antyfony mszalne 

9. Musicam Sacram Rozrywka 

10. Musicam Sacram Ogłoszenia 

 

 

https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/propozycje-spiewow
https://musicamsacram.pl/
https://musicamsacram.pl/dokumenty
https://musicamsacram.pl/instrumenty
https://musicamsacram.pl/propozycje-spiewow
https://musicamsacram.pl/spiewnik
https://musicamsacram.pl/nowosci
https://musicamsacram.pl/nuty
https://musicamsacram.pl/antyfony
https://www.facebook.com/musicamsacramrozrywka/
https://www.facebook.com/groups/1050032248507295/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

       

 

https://radiowarszawa.com.pl/ 

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

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

 

 

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

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 

                                                     

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

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 

Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, 

dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził 

Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 

Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza 

udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 

skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 

uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w 

miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: 

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

 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 

Radiu    

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 

           O G L Ą D A J: 
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Bon turystyczny to dla wielu dzieci jedyna okazja na wypoczynek 

poza domem. I choć wynosi 500 zł, to niektóre rodziny mogą 

otrzymać nawet 1000 zł i więcej. Komu należy się dofinansowanie 

wypoczynku w takiej kwocie? Odpowiadamy. 

 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28585302,1000-zl-na-wakacje-z-dziecmi-

moze-otrzymac-wielu-polakow-niektorzy.html#s=amtp_pnHP_gallery_bar 

 

 

  
Wakacje z dziećmi (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Unsplash 
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Wycieczka Muminków wtorek 28 czerwca godz. 830 

1. Ogród Japoński, Ogrodnicza 2,Pisarzowice,tel. 570 747 238                 

to miejsce, gdzie odpoczniesz wśród cudownej przyrody, w orientalnym klimacie, w zgodzie z naturą i z 

dala od zgiełku miasta. Ogród urzeka swym pięknem. https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-japonski-pisarzowice.htm                                                             

1 godz. 32 min (84,7 km).  https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-

Zdr%C3%B3j,+Polska/Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+Pisarzowice,+Ogrodnicza+2,+43-

332+Pisarzowice/@49.8054008,19.2447619,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d

49.6114692!1m5!1m1!1s0x471697f4b490874d:0x22ef38d7d354d4ff!2m2!1d19.1463657!2d49.8802925!3e0 

 

 

https://www.google.com/search?q=Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+w+Pisarzowicach&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-japonski-pisarzowice.htm
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+Pisarzowice,+Ogrodnicza+2,+43-332+Pisarzowice/@49.8054008,19.2447619,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x471697f4b490874d:0x22ef38d7d354d4ff!2m2!1d19.1463657!2d49.8802925!3e0
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+Pisarzowice,+Ogrodnicza+2,+43-332+Pisarzowice/@49.8054008,19.2447619,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x471697f4b490874d:0x22ef38d7d354d4ff!2m2!1d19.1463657!2d49.8802925!3e0
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+Pisarzowice,+Ogrodnicza+2,+43-332+Pisarzowice/@49.8054008,19.2447619,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x471697f4b490874d:0x22ef38d7d354d4ff!2m2!1d19.1463657!2d49.8802925!3e0
https://www.google.com/maps/dir/W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana+8,+34-700+Rabka-Zdr%C3%B3j,+Polska/Ogr%C3%B3d+Japo%C5%84ski+Pisarzowice,+Ogrodnicza+2,+43-332+Pisarzowice/@49.8054008,19.2447619,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47160a9eb71779dd:0x39aa81d319302a01!2m2!1d19.9500919!2d49.6114692!1m5!1m1!1s0x471697f4b490874d:0x22ef38d7d354d4ff!2m2!1d19.1463657!2d49.8802925!3e0


2. Postój -    Juszczyn 690, 

 

3. Postój - Młyn Jacka Hotel & Spa, Jaroszowice 234,  
https://hotelmj.pl/ 

 

                                                                - I piętro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://hotelmj.pl/


4. Obiad: Zajazd pod Dębami, Witosa 6, Bestwina     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Kapias Ogrody Nowe, Św. Anny 4, Goczałkowice-Z 

https://www.kapias.pl/ 

1. Centrum Ogrodnicze 

2. Miejsce na rowery 

3. Restauracja Kapias 

4. Skalniak 

5. Staw z altaną 

6. Wrzosowisko pierwsze 

7. Ogród Cisza 

8. Liściasta Górka 

9. Ogród wiejski 

10. Igloo 

11. Cieniste Wzgórze 

12. Ogród Zachodzące Słońce 

13. Labirynt 

14. Aleja lipowa 

15. Ogród angielski 

16. Ogród Zima 

17. Ogród z różą 

18. Ogród krajobrazu suchego 

19. Ogród skalny 

20. Fontanny 

21. Tarasy widokowe 

22. Plac zabaw dla dzieci – Zaczarowany Ogród 

23. Wąwóz Wiosna 

24. Wrzosowisko drugie 

25. Ogród Jesień 

26. Ogród Lato 

27. Ściana Powojników 

28. Zacieniona Ścieżka 

29. Toalety 

30. Ogród sensoryczny 

31. Ogród w barwach narodowych 

32. Ogród sensoryczny dla dzieci 

33. Zaułek śródziemnomorski 

34. Patio włoskie 

35. Tajemniczy Ogród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kapias.pl/
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/575/centrum-ogrodnicze-2
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/646/miejsce-na-rowery
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/563/kapias-cafe-1
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/662/skalniak
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/663/staw-z-altana
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/669/wrzosowisko-pierwsze
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/648/ogrod-cisza
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/645/lisciasta-gorka
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/656/ogrod-wiejski
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/643/igloo
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/641/cieniste-wzgorze
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/658/ogrod-zachodzace-slonce
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/644/labirynt
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/640/aleja-lipowa
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/647/ogrod-angielski
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/659/ogrod-zima-1
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/657/ogrod-z-roza
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/654/ogrod-suchego-krajobrazu
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/653/ogrod-skalny
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/642/fontanny
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/666/tarasy-widokowe
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/661/plac-zabaw-dla-dzieci-zaczarowany-ogrod
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/667/wawoz-wiosna
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/670/wrzosowisko-drugie
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/649/ogrod-jesien
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/650/ogrod-lato
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/664/sciana-powojnikow
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/671/zacieniona-sciezka
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/668/wc-w-nowych-ogrodach
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/651/ogrod-sensoryczny
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/655/ogrod-w-barwach-narodowych
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/652/ogrod-sensoryczny-dla-dzieci
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/672/zaulek-srodziemnomorski
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/660/patio-wloskie
https://www.kapias.pl/pl/ogrody/665/tajemniczy-ogrod


6. MOLO Resort Główna 231/A, Osiek  
https://moloresort.pl/atrakcje/                  https://moloresort.pl/#oferty 

 

 

 

 

https://moloresort.pl/atrakcje/
https://moloresort.pl/#oferty

