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Staś pisze  w liście do papieża o swojej rodzinie, a także o swoim ulubionym zajęciu – służeniu do Mszy św. w parafii Matki Bożej 

Piekarskiej w Katowicach. 

„Bardzo lubię Mszę świętą. Mam w domu taki specjalny stoliczek – to mój „ołtarz”. Zawsze przy nim są świeże kwiaty – jak w 

kościele. Zbieram także różne przedmioty liturgiczne: mam ampułki ze słoiczków, kielich z drewna, patenę z rakietki do ping-

ponga (…) A jako ministrant służę przy prawdziwym ołtarzu w kościele. A wtedy ksiądz proboszcz odprawia Mszę świętą” – 

czytamy w liście sześciolatka, który obchodzi w tym roku trzecią rocznicę przynależności do liturgicznej służby ołtarza. 

Jan i Aleksandra Tondera są małżonkami z dwunastoletnim stażem, związanymi z Ruchem Światło-Życie. 

Są również inicjatorami „Rodzinnej kawiarenki online” czyli comiesięcznych spotkań dla małżonków, 

którym zależy na wartościowym wychowaniu dzieci. 
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Autorstwa myself (User:Piotrus) - Fotografia własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30288704   

 
https://mbpiekarska.pl/grupy/ministranci/ 

https://www.facebook.com/ministrembp/photos/pb.18047291542952

7.-2207520000../180473738762778/?type=3&theater 
 

"Bycie ministrantem to swoistego rodzaju wyróżnienie i zaszczyt. To właśnie 

ministranci mają możliwość bycia bardzo blisko Ołtarza i Chrystusa. Mogą też 

czynnie brać udział w Mszy Świętej. Bycie ministrantem to także inne zalety: dla 

ducha i dla ciała. Dla ducha - sobotnia formacja, a dla ciała - wspólne wycieczki oraz 

inne formy aktywności fizycznej. Jak widać, same zalety."
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https://pch24.pl/uchylenie-zgody-na-ludobojstwo-w-usa-i-

triumf-niepokalanego-serca-maryi/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych otworzył drogę do objęcia pełną ochronę dzieci 

nienarodzonych w poszczególnych stanach Ameryki. To wielka decyzja i przełomowe 

wydarzenie, które może stać się początkiem końca epoki największego ludobójstwa w 

dziejach świata. Trudno tej decyzji nie wiązać z dwoma innymi wydarzeniami: wyrokiem 

Trybunału Konstytucyjnego w Polsce z 2020 roku oraz poświęceniem Rosji i Ukrainy 

Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. 

22 stycznia 1973 roku był jednym z najsmutniejszych dni w historii cywilizacji zachodniej. W 

Stanach Zjednoczonych otwarto wówczas drogę do legalizowania mordowania dzieci 

nienarodzonych – i to przez cały okres ciąży, z czego, niestety, władze stanowe skrzętnie 

skorzystały. W krótkim czasie Ameryka stała się obszarem wprost spływającym krwią dzieci 

poczętych. Każdego roku mordowano tam setki tysięcy dzieci, przez kilka dziesięcioleci 

nawet ponad milion rocznie. To masowe ludobójstwo było tym straszniejsze, że 

dokonywano go w kraju odwołującym się przecież wprost do chrześcijaństwa. Choć 

cywilizacja śmierci została Stanom Zjednoczonym zaszczepiona w dużej mierze przez 

importowanych ze Starego Kontynentu marksistów, to w ostatnich latach właśnie Ameryka 

była – jako światowy hegemon – największym globalnym eksporterem ideologii zabijania. 

Teraz może się to zmienić. W piątek 24 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana 

Jezusa, amerykańskie media ogłosiły prawdziwie dobrą nowinę: Sąd Najwyższy uznał, że 

wyrok z 1973 roku nie ma podstaw konstytucyjnych. W praktyce oznacza to, że te stany, 

które tego chcą, będą mogły zakazać mordowania dzieci. W wielu stanach wydarzyło się to już 

wcześniej, ale aborcjoniści próbowali prawnie walczyć z zakazem, odwołując się właśnie do wyroku z 1973 

roku. Teraz będzie to niemożliwe... 
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Czytaj także –  

(fot. Pixabay)    Od lat katolicy pragnący kształtować życie publiczne na wzór prawa naturalnego i prawa Bożego, 

zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej (która przecież stworzyła naszą cywilizację), bombardowani są ...  
- https://pch24.pl/katolickie-imaginarium-sie-nie-skonczylo-in-god-we-trust/ 

(Fot. Pixabay) „   „od prawie pięćdziesięciu lat ... niesprawiedliwe prawo, które pozwalało niektórym decydować, czy inni mogą żyć, 

czy umrzeć; polityka ta spowodowała śmierć dziesiątek milionów nienarodzonych dzieci, pokoleń, którym odmówiono prawa do 

urodzenia się”. „Ameryka została zbudowana na prawdzie, że wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni jako równi, z danym 

przez Boga prawem do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Modlimy się, by nasi wybrani przedstawiciele uchwalili teraz prawa 

i zasady, które promują i chronią najsłabszych spośród nas”, czytamy w opublikowanym przez biskupów piśmie. 

https://www.onet.pl/informacje/kai/biskupi-usa-o-zniesieniu-prawa-do-aborcji-historyczny-dzien/ppv7drs,30bc1058 
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  Joe Biden / PAP / Oliver Contreras POOL

 

(fot. Pixabay). Wyrok Sądu Najwyższego USA, który unieważnił federalne prawo do aborcji, to „mocne zaproszenie 

do wspólnej refleksji nad poważnym i pilnym tematem ludzkiej rozrodczości” – oświadczył przewodniczący 

Papieskiej Akademii Życia. Położył nacisk na „odpowiedzialność za przyszłość ludzkości”.  „W obliczu 

zachodniego społeczeństwa, które traci zamiłowanie dla życia ... Stawką jest nasza odpowiedzialność za 

przyszłość ludzkości”, ocenił watykański dostojnik. 

 

„Fakt, iż wielki kraj z długą tradycją demokratyczną zmienił stanowisko w tej sprawie rzuca także wyzwanie 

całemu światu”, oceniła Papieska Akademia Życia. 

Wyraziła przekonanie, że „ochrona i obrona życia nie jest kwestią, która może zostać ograniczona do 

kwestii korzystania z indywidualnych praw”, gdyż ma ona „szerokie znaczenie społeczne”. 

„Po 50 latach ważne jest to, by otworzyć na nowo nieideologiczną debatę o tym, jakie miejsce ochrona 

życia ma w społeczeństwie obywatelskim po to, by zastanowić się , jakiego rodzaju koegzystencję i 

społeczeństwo chcemy zbudować”, głosi nota. 

Akademia zaapelowała o decyzje polityczne, które będą tworzyć warunki korzystne dla życia „bez 

popadania w stanowiska ideologiczne a priori”. Jak zaznaczyła, to oznacza także „zagwarantowanie 

odpowiedniej edukacji seksualnej i pomocy medycznej dostępnej dla wszystkich” oraz kroków prawnych na 

rzecz ochrony rodziny i macierzyństwa”. (PAP) https://pch24.pl/stawka-jest-przyszlosc-ludzkosci-watykan-skomentowal-wyrok-sadu-

najwyzszego-usa-w-sprawie-tzw-aborcji/ 
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lamentuje-z-powodu-ochrony-

nienarodzonych-wzywa-kongres-
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ustawy/ 
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pokazuje-ze-potrzebujemy-ludzi-z-charakterem-

ktorzy-nie-boja-sie-przed-lewackiej-dziczy/ 

 
(fot. prtscr/ youtube/Fundacja XBW). 

(fot. Pixabay)    https://pch24.pl/historia-wcale-sie-nie-skonczyla-wyrok-sadu-najwyzszego-w-usa-to-dopiero-poczatek-a-nie-koniec-konserwatywnego-marszu-

przez-swiat/
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https://wiadomosci.onet.pl/swiat/sad-najwyzszy-usa-zadecydowal-ws-

aborcji-natychmiastowa-reakcja-na-

wyrok/sydm1s6?utm_source=browser_viasg_wiadomosci&utm_medium=pushpushgo&utm_campaign=allonet_00d_&srcc=ucs&utm_v=2 

Koniec konstytucyjnego prawa do aborcji w USA. (Fot. Jacquelyn Martin / AP Photo) 

W klinice aborcyjnej w Little Rock w Arkansas drzwi do części przeznaczonej dla 
pacjentów zamknęły się natychmiast po opublikowaniu opinii sądu w internecie. 

Personel dzwonił do kobiet, informując je, że ich 
wizyty zostały odwołane. 

— Bez względu na to, jak bardzo przygotowujemy się na złe wieści, kiedy w końcu się 
pojawiają, uderzają bardzo mocno. Konieczność zadzwonienia do tych pacjentek i 
poinformowania ich, że taką decyzję podjął sąd, łamie serce — powiedziała BBC 
pielęgniarka Ashli Hunt. 

W Nowym Orleanie w Luizjanie, Centrum Zdrowia Kobiet, jedna z trzech placówek 
aborcyjnych w stanie, była w piątek zamknięta, a personel udał się do domów. 

- W oczekiwaniu na decyzję — spodziewaną od dawna — władze części stanów 
rządzonych przez Republikanów wprowadziły przepisy zaostrzające ograniczenia 
dotyczące aborcji, które miały wejść w życie tuż po ogłoszeniu wyroku znoszącego 
precedens w sprawie Roe. 
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co-zobaczylam-na-marszu-dla-zycia-w-usa/ 
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https://pch24.pl/kurator-nowak-ks-chmielewski-r-patyra-i-k-kratiuk-dlaczego-warto-bronic-

rodziny/ 

 
Video: https://youtu.be/e9lp8wQoIOo 

18 września przejdzie ulicami Warszawy Narodowy Marsz Życia i Rodziny. Od lat marsze odbywają się też w 

140 miastach. Koordynatorem wszystkich tych wydarzeń jest fundacja Centrum Życia i Rodziny. 

 
Do udziału w Marszu zachęca też wiele opiniotwórczych osób. Wśród nich jest małopolska kurator oświaty, Barbara 

Nowak. – Marsz dla Życia i Rodziny jest wyjściem ludzi szczęśliwych, którzy kochają swoich bliskich – powiedziała. – Dookoła 

nas jest pełno jest wrzasku, huku, mówienia o różnych sprawach, które tak naprawdę niczego dobrego nie wnoszą; a 

tymczasem rodzina jest tym, co nas naprawdę buduje i naprawdę umacnia. Musimy zebrać się i z radością zakomunikować: 

chcemy takiej Ojczyzny, która jest kształtowana przez szczęśliwe polskie rodziny – dodała kurator. 
 

Od lat w ideę Marszu zaangażowany jest też ks. Dominik Chmielewski. – Jezus głosił publicznie Królestwo Boże, wychodził 

tam, gdzie byli ludzie. Gdyby apostołowie powiedzieli: my pomodlimy się w naszych domkach, po co mamy głosić Ewangelię, 

narażać się na śmieszność… Nie! To nie jest Boży plan; żeby głosić Ewangelię mamy wyjść. W Marszu dla Życia i Rodziny nie 

robimy nic innego jak to, o co prosił Jezus: wychodzimy, aby głosić Królestwo Boże – powiedział kapłan. 

 

Do udziału w Marszu zachęcił również dziennikarz sportowy Rafał Patyra. – Rodzina jest siłą, rodzina jest oazą, jest ostoją, 

kuźnią wartości. Warto ją promować, warto ją zakładać. Pewne wartości, prawdy, piękno i idea rodziny – to się nigdy nie 

zmieni, to zawsze będzie wartościowe i będzie towarzyszyć wartościowym ludziom i wartościowym przedsięwzięciom. 

Stawiamy na rodzinę – powiedział. – Nie warto budować na piasku, warto budować na skale, na solidnej opoce, na solidnym 

fundamencie. W naszej cywilizacji takim fundamentem, na którym potem można układać konkretne cegły i zalewać je 

zaprawą, jest rodzina. Zachęcam do tego, by inwestować w rodzinę. To nieprawda, że z rodziną najlepiej wychodzi się na 

zdjęciu. Z rodziną bardzo dobrze się za to maszeruje, przy okazji Marszu dla Życia i Rodziny – dodał. 

 

W inicjatywę Marszu angażuje się portal PCh24.pl. Redaktor naczelny Krystian Kratiuk wskazywał, że dla obrony polskości 

konieczne jest wyjść na ulice i pokazać, że nas jest więcej. – Polska jest piękna, bo Polacy są piękni ze swoją wiarą, 

tożsamością, walką przez wieki o swój dom, ojczyznę i rodzinę. Polacy przez wieki walczyli z najeźdźcami, którzy przybywali 

albo z bronią – albo z wrogą ideologią. Dzisiaj musimy walczyć o Polskę, o polską rodzinę, polską tradycję, rodzinę i świętą 

wiarę – powiedział. – Musimy walczyć przeciwko złowrogim ideologiom, które chcą Polskę zniszczyć i zdeptać polską rodzinę. 

Warto przyjść na Marsze dla Życia i Rodziny, ponieważ są najbardziej widocznym miejscem, w którym możemy pokazać, że 

nie damy się ideologiom i będziemy walczyć o rodzinę – zachęcił.  

 

https://pch24.pl/kurator-nowak-ks-chmielewski-r-patyra-i-k-kratiuk-dlaczego-warto-bronic-rodziny/
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https://youtu.be/e9lp8wQoIOo


 
Domowy Kościół Rabka-Zdrój 
 

Prezentujemy spot podsumowujący Marsz dla Życia 
i Rodziny oraz Piknik Rodziny w Rabce-Zdroju, które 
odbyły się 5 czerwca 2022. https://youtu.be/8I-VH-UJOcQ            

 

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/84456/Marsz_dla_zycia_i_rodziny_.html 

 

http://www.gorce24.pl/informacje/16363/Marsz_dla_Zycia_i_Rodziny_ 
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https://opoka.org.pl/News/Polska/2022/chcemy-pokazywac-piekno-

malenkiego-dziecka-mija-30-lat 

Budowanie wsparcia dla kobiet w ciąży oraz ukazywanie piękna maleńkiego, nienarodzonego jeszcze dziecka to 

istota pracy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – podkreśla Ewa Kowalewska, wiceprezes PFROŻ. W 

rozmowie z KAI przypomina okoliczności powstania Federacji oraz jej historyczne sukcesy związane z 

wprowadzeniem w Polsce prawnej ochrony nienarodzonych dzieci. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia 

świętuje dziś 30-lecie istnienia. 

Zjazd Założycielski odbył się 21 czerwca 1992 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica – historycznej siedzibie Królewskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Wzięło w nim udział 102 przedstawicieli różnych ruchów, którzy wyrazili wolę 

stworzenia wspólnego przedstawicielstwa o nazwie – Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. W początkowym okresie przemian 

społecznych ruch obrony życia w Polsce był bardzo rozproszony, gdyż zakładanie dużych organizacji tego typu było nie tylko 

zakazane, ale również skutecznie tępione przez komunistyczne władze. 

Powstanie PFROŻ było wynikiem głębokiej potrzeby społecznej, która powstawała w okresie przemian. Pamiętać należy, że 

Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność” od początku upominał się o ochronę życia od poczęcia i jego godności. To 

ewenement na skalę światową. 

Różne grupy, ruchy czy stowarzyszenia pro-life wyrastały jak grzyby po deszczu, ale ich rozproszenie powodowało, że nie miały 

wspólnego przedstawicielstwa i były słabo słyszalne. Rozumiejąc wagę tego zjednoczenia sił, do federacji przystąpili 

przedstawiciele wszystkich wówczas aktywnych wówczas ruchów pro-life. W Zjeździe Założycielskim uczestniczyło 102 

przedstawicieli ruchów, a później było ich 132. 

Inicjatywa powołania wspólnego przedstawicielstwa była podnoszona już wcześniej. Prof. Alicja Grześkowaiak, ówczesna 

marszałek Senatu, postanowiła nam pomóc i 23 marca 1992 roku zorganizowała duże spotkanie ruchów pro-life w sali posiedzeń 

senatu. Został wówczas powołany Komitet Założycielski, w którego pracach miałam zaszczyt uczestniczyć. 
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Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony 23 czerwca.  
 

Za wszystko Ci, Tato, dziękuję, 
niezmiennie Cię dopinguję! 
Dzisiaj Ci składam życzenia 
najskrytszych marzeń spełnienia. 
Ze swoich dzieci miej wielką pociechę, 
przez życie idź ciągle z ogromnym uśmiechem! 
Wszystkiego najlepszego Tato! 
*** 
W dniu dzisiejszym drogi Tatku, 
odpłyń gdzieś na marzeń statku. 
Będę spełniać twe życzenia, 
dzień dzisiejszy wszystko zmienia. 
Obchodzimy święto Twoje, 
więc pozostaw trudy, znoje! 
*** 
Tak bardzo Cię kocham... 
Dziękuję Ci za Twój uśmiech, 
który ogrzewa mnie w różnych 
chwilach życia, a najbardziej 
dziękuję Ci za to, że jesteś. 
*** 
Dużo życzyć chciałbym cały, 
Ale jestem bardzo mały, 
Dam buziaka szczerze za to, 
zamiast życzeń przyjmij go Tato. 
*** 
Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę ci złożyć, 
mały bukiecik podarować 
i miłość w mym sercu do Ciebie zachować. 
I życzę Ci dużo wspaniałej radości, 
byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości. 
Właśnie w tej chwili cieszę się z tego, 
że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego. 
*** 

Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie, 
który mnie kochasz w zimie i w lecie, 
jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce, 
w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę 
za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję, 
zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję. 
Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń, 
pięknych urlopów i na zawsze razem! 
*** 
Tata jest moim superbohaterem, 
na życia morzu - stabilnym sterem. 
Weź mnie na ręce kochany Tato, 
Z Tobą zawsze jest fajnie, jak w lato! 

https://www.o2.pl/informacje/dzien-ojca-2022-po-tym-wierszyku-tata-bedzie-w-siodmym-niebie-6782592706210720a 

 

https://pch24.pl/dlaczego-wiesniaki-z-poludnia-usa-sa-nadzieja-cywilizacji-bo-maja-ojcow/ 

 

http://glos-ojca.pl/ 

 

 

https://pl.aleteia.org/2022/06/23/tu-

czuc-obecnosc-jezusa-warsztaty-sw-

jozefa-i-wspolnota-dla-ojcow-ktora-

powstala-w-garazu/ 

 

 

https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/matka-

porzucila-mikolaja-

wychowuja-go-dziadkowie-

balam-sie-go-pokochac/jh6x8gj,30bc1058 

https://drukowanka.pl/ 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fubierzswojesciany.pl%2F1454-large_default%2Fojca-nie-mozna-sobie-wybierac-plakat-dla-

taty.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fubierzswojesciany.pl%2Fplakaty%2Fojca-nie-mozna-sobie-wybierac-plakat-dla-

taty.html&tbnid=9BTDslCf9JSSrM&vet=1&docid=Hpq3N_1DoRL0_M&w=600&h=600&hl=pl-PL&gl=pl&source=sh%2Fx%2Fim  
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https://pch24.pl/polscy-katolicy-apeluja-do-abp-

wojdy-w-sprawie-morderczej-deklaracji-donalda-

tuska-dolacz-do-akcji/ 
 

 
 

W odpowiedzi na tę oburzającą deklarację polscy katolicy 

wystosowali apel do arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, 

biskupa ordynariusza archidiecezji gdańskiej, której 

diecezjaninem jest właśnie Tusk, o podjęcie duszpasterskiej 

interwencji. Dołącz do inicjatywy, która będzie stanowiła 

precedens w polskiej przestrzeni eklezjalnej. 
Kliknij tutaj, aby podpisać apel do arcybiskupa Wojdy! 

 

W ostatnich dniach media obiegła deklaracja Donalda Tuska wygłoszona 7 

czerwca w Wałbrzychu. Zapowiedział on, że gdy tylko dojdzie do władzy, 

umożliwi legalne przeprowadzanie aborcji do 12. tygodnia ciąży. Oznacza to, 

że trzymiesięczne dzieci w łonach matki stracą prawną ochronę, a ich los 

zależeć będzie od „konsultacji z lekarzem”.
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https://magazyn.wp.pl/informacje/artykul/do-

widzenia-w-niebie-

likwidacja-szpitala-w-

kobierzynie 

Obóz Hitlerjugend w Kobierzynie. Młodzież pod nadzorem przełożonych rozbija namioty wojskowe. ŹRÓDŁO: NAC 
 

Ogólny widok zabudowań szpitalnych. Sierpień 1927. ŹRÓDŁO: NAC 

    (Ofiary niemieckich zbrodni. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Wikimedia Commons) 

23 czerwca 1942 roku okupanci niemieccy przeprowadzili otwartą eksterminację pacjentów szpitala 

psychiatrycznego w Kobierzynie. 

 

 W latach 30. w Niemczech dokonywano rocznie nawet pół miliona aborcyjnych dzieciobójstw, na ogół pod 

pretekstem „zachowania zdrowia matki” (polskie aktywistki z tzw. Strajku Kobiet, protestujące w 2020 roku przeciw 

zakazowi aborcji eugenicznej, zarazem tak skwapliwie zaprzeczające kojarzeniu ich „błyskawic” z symboliką 

nazistowską, w tym wypadku nie mogą wyprzeć się swych ideowych antenatów). 

 

Adolf Łaskawy: Na jesieni 1939 roku władze niemieckie rozpoczęły akcję „obdarowania łaskawą 

śmiercią” osób nieuleczalnie chorych, pacjentów szpitali psychiatrycznych i upośledzonych umysłowo. 

Operacja przeszła do historii jako E-Aktion (E jak Euthanasie) bądź Aktion T4 (od berlińskiego adresu biura 

eutanazistów – Tiergartenstrasse 4). 

 

https://pch24.pl/zbrodnia-w-kobierzynie-

skad-wziely-sie-eugeniczne-

praktyki-niemcow/ 
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Skazanych na zagładę zabijano zastrzykami barbituranów, fenolu i morfiny (rodzinom i opiekunom 

mówiono, że ich podopieczni przyjmują szczepionkę), zatruwano tlenkiem węgla, cyjanowodorem bądź 

spalinami samochodowymi w stacjonarnych lub mobilnych komorach gazowych, głodzono, niekiedy 

(szczególnie na obszarach okupowanych) rozstrzeliwano. 
 

Początkowo akcja była utrzymywana w tajemnicy (rodziny otrzymywały informację o zgonie pacjenta z 

przyczyn naturalnych, na przykład po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego). Z czasem ogromna 

śmiertelność pensjonariuszy wzbudziła podejrzenia, a w 1941 roku informacje od wykonawców zbrodni 

przedostały się do społeczeństwa Niemiec, wywołując spore poruszenie. Z prawdziwie ewangeliczną 

bezkompromisowością zareagował katolicki bp Münsteru, bł. Klemens August von Galen. Ów niestrudzony  

krytyk zbrodni reżimu pomstował na kazaniach, nie bacząc na możliwe konsekwencje: 

„Biada ludowi Niemiec, gdzie zabija się niewinnych, a ich mordercy pozostają bezkarni. Nie mamy do czynienia 

z maszynami, końmi i krowami, których jedyny cel polega na służeniu ludzkości, wytwarzaniu dóbr dla człowieka. 

Maszyny można złomować, a zwierzęta zaprowadzić do rzeźni, kiedy nie spełniają już swoich funkcji. Nie, mamy do 

czynienia z ludzkimi istotami, naszymi bliźnimi, naszymi braćmi i siostrami. Z biednymi chorymi ludźmi – jeśli chcecie: 

ludźmi nieproduktywnymi. Ale czy utracili oni prawo do życia? Czy wy i ja sam mamy prawo żyć tylko tak długo, jak 

długo jesteśmy użyteczni, dopóki inni uznają nas za takich?”. 

... euntanazyjne ludobójstwo zostało po cichu wznowione. Tym razem preferowano „leczenie głodem” – 

specjalnie opracowana dieta pozwalała zabić pacjenta w ciągu trzech miesięcy. Z większą ostentacją 

działano na obszarach okupowanych, w tym w Polsce. Tu już w pierwszych miesiącach wojny złą sławę 

zdobył poznański Fort VII; mordowano masowo pacjentów w Świeciu, Kocborowie, Owińskach ... 

Pełzające ludobójstwo 
W chwili wybuchu II wojny światowej pensjonariuszami Państwowego Szpitala dla 

Umysłowo i Nerwowo  Chorych w Kobierzynie było z górą 1000 pacjentów. Była to w owym 

czasie jedna z największych i najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie. 

Już 5 września 1939 roku szpital znalazł się pod ogniem niemieckiej artylerii. Świadkowie wspominali 

dobiegający z zabudowań krzyk przerażonych pacjentów... 18.06.1942 roku polscy lekarze otrzymali 

zakaz wstępu na teren szpitala w Kobierzynie. Cztery dni później usunięto stamtąd kapelana 

i siostry zakonne pełniące posługę pielęgniarską. Nazajutrz wkroczyły tam oddziały SS. 

Pacjentom powiedziano, że zostaną przetransportowani do szpitala w Drewnicy.  

Uznanych za nadające się do transportu, upchnięto w ciężarówkach, które skierowano na 

przyszpitalną bocznicę kolejową. Czekało już tam osiem wagonów towarowych. Dobrze 

strzeżony transport udał się nie do Drewnicy, ale do obozu koncentracyjnego Auschwitz. 

Zaraz po przybyciu pacjenci zostali zagazowani w komorze nr 1 KL Auschwitz II (Birkenau). 

W Kobierzynie trzydziestu obłożnie chorych uśmiercono na miejscu zastrzykami. 

Do ich pogrzebania w masowym grobie spędzono 25 okolicznych Żydów, których 

następnie zabito strzałami w głowę. Ich zwłoki ciśnięto do tej samej mogiły, a 

następnie przysypano wapnem. 
 

Liczbę osób niepełnosprawnych i psychicznie chorych, zamordowanych w Europie przez 

niemieckich narodowych socjalistów w latach 1939-1945, szacuje się na 200 do 400 tysięcy. 
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Eugeniczne zabijanie nie zaczęło się od Hitlera i nie skończyło 

się na nim. Kiedy dziś „postępowi”, „humanitarni” psychopaci 

domagają się, by zabijać kalekie dzieci („– A po co to to żyje, 

tak się męczy? Przecież już starożytni Spartanie…”), wtedy 

opowiadam im moją nieśmiertelną historię o liściu. 
To była moja pierwsza praca, w szkole specjalnej; niezbyt zgodna z moimi kwalifikacjami, ale co tam, byłem młody, 

chciałem się sprawdzić. Od razu rzucili mnie na głęboką wodę, do „klasy życia”, do uczniów „upośledzonych 

umysłowo w stopniu znacznym”. Robota była nielekka. Był tam Łukasz, chłopak, no… biedny. Wprawdzie biedni byli 

wszyscy uczniowie tej klasy, ale on już szczególnie. Jednak kiedyś (to była jesień, pod stopami szeleściły liście, 

prawdziwe dywany liści) to on dał mi prawdziwą lekcję życia. Nie zrobił nic nadzwyczajnego – ot, schylił się, podniósł 

z ziemi liść (taki duży, pamiętam, złocistożółty) – i zaczął się śmiać. Śmiał się radośnie, pełną piersią. Nie wiem, co on 

tam w tym liściu zobaczył. Ale śmiał się i w tym momencie był szczęśliwy. Patrzyliśmy na niego z zazdrością, bo nam, 

zdrowym i silnym, brak było tej radości i beztroski. 

Innym razem koleżanka zaprosiła mnie do swojej pracy; a pracowała w 

ochronce. Ujrzałem tam dzieci, przy których wspomniany Łukasz wyglądał jak 

okaz zdrowia i geniuszu. Stanąłem jak wryty, gdy przyczołgał się do mnie mały 

chłopczyk (faktycznie miał podobno 30 lat), bez rączek i nóżek, tylko z jakimiś 

kikutami, przypominającymi płetwy. I objął mnie tymi płetwami za kolana, i 

przytulił się, i wyszczerzył zęby w uśmiechu, i zagulgotał radośnie. 

– Jaś bardzo cieszy się, kiedy przychodzą goście – wyjaśniła mi wychowawczyni. 

Tymczasem co rusz słyszę, jak kolejna „wyzwolona” (z 

sumienia) mamusia tłumaczy, że kazała własne dziecko rozszarpać kleszczami, 

albo spalić chlorkiem potasu, lub „wyssać” czymś w rodzaju odkurzacza – 

oczywiście „dla jego dobra”, jakżeby inaczej, „żeby nie było nieszczęśliwe”. No 

bo przecież to jej chore, kalekie, zdeformowane dziecko (wcale niepodobne do 

zdrowych, dobrze odżywionych, roześmianych bobasów ze stron prasy kobiecej) 

– jeszcze by kiedyś doczołgało się do jej stóp, objęłoby ją za kolana, i 

niezrozumiałym, wysoce nieestetycznym gulgotaniem poprosiło o miłość. 

A wystarczyłoby chwilę pomyśleć, żeby dokonać wielkiego odkrycia – że ta mała, 

„szkaradna pokraka” jest pewnie milsza Bogu, niż większość z nas. I że na jej 

ścieżkach życia dobry Bóg na pewno zostawi wiele wesołych, złotych liści.

 

Video - „Życie niewarte życia”. Od nazistów 

do aborcjonistów - https://youtu.be/AywluLul_0A  

 

https://youtu.be/AywluLul_0A


https://www.radio.katowice.pl/zobacz,61340,Msza-sw-Pontyfikalna-w-Archikatedrze-Chrystusa-Krola.html  

 
 

 
 

  

https://dziennikzachodni.pl/katowice-koncert-przed-archikatedra-z-

okazji-100-rocznicy-przylaczenia-czesci-gornego-slaska-do-polski-mapping-na-jej-fasadzie/ar/c1-16443239

 

Panoramy: https://www.ai360.pl/panoramy/175,1251.html 

Video: https://youtu.be/MDzbYeMfmlc 
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https://www.magnapolonia.org/pekajcie-okowy-niewoli-gorny-slask-jest-

wolny/ 

https://polskiera

dio24.pl/5/1222/artykul/2983257,100lecie-przylaczenia-czesci-gornego-slaska-do-polski-abp-polak-slaskim-wianem-

jest-pracowitosc-tworczosc-i-odwaga 

 

 
https://dzieje.pl/wiadomosci/inscenizacja-historyczna-z-okazji-100-lecia-wlaczenia-czesci-gornego-slaska-do-polski 
 

 Narodowy Dzień Powstań Śląskich - 2022-06-20 
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https://pl.aleteia.org/2017/10/26/kaplica-w-galerii-handlowej-katowice-

to-przetestowaly-i-to-dziala/ 

 

Kaplica w The Square Tallaght w Dublinie 
To już trzecia kaplica w centrum handlowym, na którą miałem szczęście trafić. Dwie poprzednie mieszczą się /o ile nadal istnieją/ w The Ilac Centre w Dublinie i Blackpool Shopping 
Centre w Cork. The Square Tallaght to działające od 1990 roku centrum handlowe mieszczące w chwili obecnej 163 sklepy i punkty usługowe. W odróżnieniu od dwóch poprzednich 
- trafiłem tam nawet na wystawiony Najświętszy Sakrament. Można? Można. Swoją drogą, takie kaplice istnieją w centrach handlowych w Irlandii, kraju postkatolickim, a nie 
spotkałem w Polsce, kraju podobno ciągle katolickim? Dobrze chociaż że w kaplicy jest polski akcent. A nawet, dla bardziej spostrzegawczych - dwa. 

 

 

https://www.piotrslotwinski.com/2018/06/kaplica-w-

square-tallaght-w-

dublinie.html 
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https://diecezja.rzeszow.pl/boze-cialo-w-rzeszowie-galeria/ 

 

„Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek 
i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć 
przez całą wieczność” – mówił bp Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie 

w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej 
ulicami śródmieścia. W koncelebrze uczestniczyli Bp Kazimierz Górny oraz jedenastu neoprezbiterów. 

„Żeby cokolwiek zrozumieć z Eucharystii trzeba wierzyć w życie wieczne. Jeśli wierzę 
w Eucharystię to muszę widzieć cel, a jest nim szczęście płynące ze zjednoczenia z Bogiem 
już przez całą wieczność. Trzeba wierzyć w życie wieczne tak, jak o nim mówił i obiecywał 
je Pan Jezus. (…) Życie wieczne jest to bezgraniczne wypełnienie się tą miłością, 
która płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. To On nas prowadzi do ziemi obiecanej, a naszą 
ziemią obiecaną jest wiekuiste zanurzanie się w Bożej miłości. Do tej miłości nie idzie się 
przez pokonywanie kilometrów, ale poprzez zrzucanie z siebie grzechów, ciągłe 
nawracanie się, pracę nad sobą, radosne poddawanie się Bożej woli i coraz większe 
otwieranie się na Bożą miłość i przyjmowanie jej zwłaszcza w sakramentach świętych. 
Życie wieczne zaczyna się już tu, na ziemi. Dokonuje się to przez nasz trud, wysiłek 
i przyjmowanie Bożej miłości, w której w pełny sposób mamy szansę uczestniczyć 
przez całą wieczność. Żeby nie ustać na tej drodze do nieba trzeba się wzmacniać Ciałem 
i Krwią samego Syna Bożego. Człowiek aby żyć, potrzebuje pokarmu i napoju, zaś 
by osiągnąć życie wieczne potrzebuje Eucharystii. To jest pokarm oraz napój, 
który przemienia życie człowieka i otwiera przed nim horyzont życia wiecznego”                                      
– mówił Biskup Wątroba. 

https://diecezja.rzeszow.pl/boze-cialo-w-rzeszowie-galeria/


Biskup Rzeszowski nawiązał do odbywającej się kolejnych parafiach adoracji Najświętszego Sakramentu 

i peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. „Każdego dnia przypominamy tę prawdę, że Maryja 
jest najlepszą przewodniczką do swego Syna. Od 25 marca, czyli dnia 30-lecia utworzenia 
diecezji rzeszowskiej, trwa peregrynacja figury Fatimskiej Pani od parafii do parafii, 
która odbywa się według kalendarza adoracji eucharystycznej (…) To jest kolejne 
zaproszenie, byśmy ożywili naszą chrystocentryczną pobożność maryjną. Przez Maryję 
do Jezusa. Od Maryi do Hostii. Jest to zaproszenie byśmy odkryli w kulcie Maryi i coraz 
bardziej pogłębionym kulcie Najświętszego Sakramentu, jedyną drogę uzdrowienia, 
uratowania i ożywienia naszej wiary byśmy nie ustali w drodze do nieba. Tego nas uczyli 
święci przewodnicy duchowi, tego uczył nas również św. Jan Paweł II”.  

 

 

 

 



 
 

- https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/ 

 

- https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg 

 

- https://youtu.be/dvnqH-0cbHk 

 

- https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI 

 

- https://jednegoserca.pl/ 
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https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/ 

https://pl-pl.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/ 

Historia koncertów - https://jednegoserca.pl/o-koncercie/historia/  

 19 czerwca 2003 (8 tys. uczestników)
[4]

 

 10 czerwca 2004 (ponad 12 tys. uczestników)
[4]

 

 26 maja 2005 (20 tys. uczestników)
[4]

 

 15 czerwca 2006 (20 tys. uczestników)
[4]

 

 7 czerwca 2007 (30 tys. uczestników)
[4]

 

 22 maja 2008 (10 tys. uczestników)
[6]

 

 11 czerwca 2009 (25 tys. uczestników)
[4]

 

 3 czerwca 2010
[7]

 – koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” został przeniesiony z podmokłego Parku Sybiraków na parking przed galerią Nowy Świat
[8]

 

 23 czerwca 2011
[9]

 

 7 czerwca 2012 – koncert jubileuszowy (10.) 

 30 maja 2013 

 19 czerwca 2014 (ok. 40 tys. uczestników)
[4]

 

 4 czerwca 2015 

 26 maja 2016 (ok. 20-25 tys. uczestników) 

 lipiec 2016 Kraków podczas Światowych Dni Młodzieży na rynku w Krakowie 

 15 czerwca 2017 (ok. 45 tys. uczestników)
[10]

 

 31 maja 2018 (ok. 40 tys. uczestników)
[10][11]

 

 20 czerwca 2019 (ok. 50 tys. uczestników)
[12]

 

 11 czerwca 2020 – z uwagi na zagrożenie epidemiczne koncert odbył się online (ponad 169 tys. wyświetleń w serwisie YouTube – stan na 2021-02-08)
[13][14]

 

 20 września 2020 – drugi koncert w 2020 r. odbył się w Rzeszowie, lecz z uwagi na zagrożenie epidemiczne liczba uczestników nie mogła przekroczyć 5 tys. 
osób

[15]
 

 11 listopada 2020 - koncert "BoguChwała Niepodległej", Koncert był częścią zadania "Dla Niepodległej – Talent, Świadectwo, Koncert" dofinansowanego ze 
środków Programu "Niepodległa"

[16]
 

 3 czerwca 2021 - z uwagi na zagrożenie epidemiczne koncert odbył się online oraz w TV Trwam
[17]

 

 15 sierpnia 2021 - koncert "Stalowa Wola Jednego Serca" zorganizowany na Nadsańskich Błoniach w Stalowej Woli
[18]

 

 11 listopada 2021 - "Patriotyczna schadzka" w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie
[19]

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D STRONA KONCERTU: https://jednegoserca.pl/ 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-18/
https://pl-pl.facebook.com/jednego.serca.jednego.ducha/
https://jednegoserca.pl/o-koncercie/historia/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-7
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-Koncert-2011-9
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:0-4
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowe_Dni_M%C5%82odzie%C5%BCy_2016
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-:1-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-12
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-13
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-15
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-16
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-17
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalowa_Wola
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D#cite_note-19
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert_%E2%80%9EJednego_Serca,_jednego_Ducha%E2%80%9D
https://jednegoserca.pl/


POMYSŁODAWCY 
 

 

 

 

 

 

                                                         https://jednegoserca.pl/ .  https://jednegoserca.pl/aktualnosci/ . https://jednegoserca.pl/sklep/    

JAN BUDZIASZEK 
Pomysłodawca koncertu Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie. Muzyk-samouk pochodzący z Krakowa. Swoją przygodę z graniem na 
poważnie zaczął od spotkania z Tomaszem Stańką i pracą jako jego „sparringpartner”. Od 1966 roku związany z zespołem Skaldowie, choć w 
swojej muzycznej karierze grywał również z takimi gwiazdami jak Janusz Muniak, Jarosław Śmietana czy Maryla Rodowicz. Zagrał ponad 5000 

koncertów, nagrał 30 płyt, a ponadto jest autorem wielu godzin muzyki na potrzeby teatru i telewizji. Jan Budziaszek dzisiaj to nie tylko legendarny 
muzyk, ale również świecki rekolekcjonista i autor wielu książek z serii „Dzienniczek Perkusisty”. W 2006 roku został odznaczony przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

KS. MARIUSZ MIK 
Duszpasterz, który powziął pomysł Jana Budziaszka i od 2003 roku z powodzeniem go realizuje pracując rzetelnie nad jego organizacyjnym 

aspektem. Obecnie proboszcz Parafii Świętego Stanisława BM w Boguchwale. Jest także członkiem Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w 
Duchu Świętym oraz Duszpasterzem Diecezjalnym Odnowy w Duchu Świętym. 

KS. ANDRZEJ CYPRYŚ 
Ksiądz, bez którego Koncert JSJD nie mógłby się odbyć. Razem z ks. Mariuszem skrzętnie dopilnowuje każdy szczegół organizacyjny, 

administracyjny, a nawet artystyczny koncertu. Na co dzień pełni funkcję dyrektora Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, a także 
Duszpasterza Akademickiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
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W Parku Sybiraków w Rzeszowie po raz 20. odbył się koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. „To nie ludzkie, lecz Boże dzieło” 

– mówił Jan Budziaszek. Dopiero dzisiaj zaczynam rozumieć słowa Pana Jezusa, który mówi: „Nie wyście mnie wybrali, to ja Was 

wybrałem i posłałem Was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc Wasz trwał”. Czy wiecie o tym, że dzisiaj w Polsce w 

ponad dwudziestu miastach odbywa się uwielbienie, dlatego że tu się to zaczęło? Ludzie zobaczyli, o co tak naprawdę chodzi w 

życiu. Koncert łączy w imię Jezusa Chrystusa. Doskonałą okazją do uwielbienia jest Boże Ciało. 

Atmosfera, jaka panuje podczas koncertu, jest wyjątkowa. Wszyscy razem – zarówno wykonawcy, jak i uczestnicy koncertu oraz 

jego organizatorzy – tworzą jedną wielką rodzinę „Jednego Serca Jednego Ducha” – mówił ks. Mariusz Mik, współorganizator 

koncertu. – Cieszymy się każdym wykonawcą, który przyjechał, również tymi na placu. Wspaniałymi wykonawcami są nie tylko 

artyści na scenie, ale również ci, którzy znajdują się poniżej sceny.  

 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-j-budziaszek-wszystko-co-robimy-dla-pana-boga-musi-byc-najlepsze/


https://nowiny24.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-

w-rzeszowie-mimo-ulewy-w-parku-sybirakow-byly-

tlumy-zdjecia-wideo/ar/c13-16439437     https://youtu.be/u-WWGxoV3Sg 

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha organizowany jest w Rzeszowie od 2003 
roku, zawsze w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawcą tej 
wieloletniej inicjatywy jest perkusista zespołu Skaldowie – Jan Budziaszek, który 
pierwszą edycję koncertu nazwał „koncertem swojego życia”. 

Zobacz galerię(47 zdjęć) 

Jak co roku w Boże Ciało Park Sybiraków wypełniany jest po brzegi tysiącami wiernych: z 
Rzeszowa, Podkarpacia, z różnych regionów Polski, a także spoza granic naszego kraju, którzy 
pragną wielbić Boga poprzez śpiew, taniec i wspólną zabawę. W 2019 roku w śpiewie 
uwielbienia uczestniczyła rekordowa liczba ponad 60 tys. osób. 

Za kierownictwo muzyczne koncertu niezmiennie każdego roku odpowiada Marcin 
Pospieszalski, a opiekunami duchowymi Rodziny Jednego Serca Jednego Ducha są 
ks. Andrzej Cypryś i ks. Mariusz Mik. 

Jubileuszowy koncert z udziałem znakomitych artystów 

Próby chóru do tegorocznej, XX edycji koncertu rozpoczęły się wraz z początkiem maja. 

- Próby zawsze są dla nas dużym wyzwaniem, ale też czymś, na co czekamy cały rok. Wymagają od 
nas koncentracji wszelkich sił na opanowaniu na pamięć naprawdę dużego i ambitnego materiału 
muzycznego. To też czas na pogłębianie naszych relacji wspólnotowych. Dostrajanie się, ale też 
budowanie prawdziwej rodziny JSJD - mówi nam Katarzyna Kotlińska, wieloletnia chórzystka, a w 
tym roku prowadząca koncert Jednego Serca Jednego Ducha. 

 Dziennikarka Nowin zaśpiewa w chórze Jednego Serca Jednego Ducha 

 Przygotowania do koncertu Jednego Serca Jednego Ducha w Rzeszowie![ZDJĘCIA] 

16 czerwca w Parku Sybiraków mogliśmy usłyszeć takie pieśni jak: "Dzięki Ci, Panie", 
"Gdzie miłość wzajemna", "Boże zmiłuj się nad nami", "Pan jest pasterzem moim", "Czcijmy 
Jezusa", czy "Pasja miłości". Na scenie, oprócz orkiestry i chóru JSJD, wystąpili: Jan Budziaszek, 
Hubert Kowalski, Beata Bednarz, Andrzej Lampert, NEW LIFE’M: Marcin Pospieszalski, Joachim 
Mencel, Agnieszka Musiał, Robert Cudzich, Piotr Jankowski, Lidia Pospieszalska, Tony Melendez, 
Krzysztof Szczypuła, Agnieszka Cudzich, Piotr Cudzich, Leopold Twardowski, Rafał Maciejewski, 
Viola Brzezińska, Barbara Pospieszalska, Paweł Dusza, Katarzyna Bogusz, Justyna Kopiszka, Aneta 
Nurcek, Marcin Spenner, Arkadio, Małgorzata Komorowska, Barbara Trzonkowska-Pospieszalska, 
Piotr Łukaszewski, Mikołaj Pospieszalski, Nikodem Pospieszalski, Kamil Cudzich, Łukasz 
Kluczniak, Daniel Pomorski, Józef Zatwarnicki, Tomas Celis Sanchez, Adeb Chamoun, Szymon 
Tadla, Stanisław Tadla, Hrystyna Pidlisetska, Klara Walicka, Zahar Valaha, Oleksii Kaplunskyi, 
Anastasiya Voytyuk, kapela Bandurzystek „ZORIANYCIA” ze Lwowa i goście. 
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https://rzeszow-news.pl/fontanna-multimedialna-
terminy-pokazow-dziennych-i-specjalnych/  

    

 Video: https://youtu.be/Gw41OeZBs18  . https://fontanna-multimedialna.pl/rzeszow/  . Rzeszów z lotu ptaka:  https://youtu.be/rftL6oV4byE                                                                                                                                   

.   https://www.eska.pl/rzeszow/rzeszow-dzis-premiera-nowego-programu-fontanny-multimedialnej-co-zobaczymy-aa-bo3L-WhWA-mAjR.html   

 

 

 Jak zrobić gofry? 
 Gofry - deser na Dzień Ojca 
 Przepis na gofry na maślance 

Jak zrobić czekoladowe gofry na maślance?
 

https://rzeszow-news.pl/fontanna-multimedialna-terminy-pokazow-dziennych-i-specjalnych/
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https://misyjne.pl/roksana-wegiel-kamil-bednarek-i-jezus-chrystus-wkrotce-festiwal-zycia-w-kokotku/ 

 
https://dziennikzachodni.pl/festiwal-zycia-w-kokotku-wspaniale-kilka-dni-zdjecia/ar/13340344 

 
 

   

 

https://festiwalzycia.pl/ 

 

https://misyjne.pl/roksana-wegiel-kamil-bednarek-i-jezus-chrystus-wkrotce-festiwal-zycia-w-kokotku/
https://dziennikzachodni.pl/festiwal-zycia-w-kokotku-wspaniale-kilka-dni-zdjecia/ar/13340344
https://festiwalzycia.pl/


https://festiwalzycia.pl/program/ 
 

Poniedziałek, 4.07 | Słucham 
9:00-15:45 przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie 

16:00 Msza święta (bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży) 

18:30 impreza integracyjna (DJ Tomek Cichy) 

 

Wtorek, 5.07 | Sprawdzam 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Ania Bonk (IG: @trzymam_cie_za_slowo) 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (abp koadiutor Adrian Galbas, archidiecezja katowicka) 

20:30 koncert: Roksana Węgiel 

 

Środa, 6.07 | Razem 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Wojciech Modest Amaro 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (bp Piotr Greger, diecezja bielsko-żywiecka) 

20:30 koncert: Luxtorpeda 

 

Czwartek, 7.07 | Wybieram 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: ks. Marcin Paś 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

16:00 Bieg Festiwalowicza 

20:00 Msza święta (bp Andrzej Iwanecki, diecezja gliwicka) 

 

Piątek, 8.07 | Umieram 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: o. Kazimierz Lubowicki OMI 

11:00 dzielenie w grupach 

12:30 obiad 

13:30 warsztaty i czas wolny 

16:00 nabożeństwo 

18:00 Msza święta (o. Paweł Zając OMI – Prowincjał Misjonarzy Oblatów MN w Polsce) 

20:30 Wieczór Uwielbienia 

 

Sobota, 9.07 | Czekam 
7:30 modlitwy poranne 

8:00 śniadanie 

9:00 konferencja i panel dyskusyjny: Monika Hoffman-Piszora (IG: @dzieciaki_cudaki) 

11:00 dzielenie w grupach 

12:00 Msza święta (bp Andrzej Przybylski, archidiecezja częstochowska) 

13:30 obiad 

18:00 koncert: Kamil Bednarek 

20:00 koncert: TAU 

 

Niedziela, 10.07 | Ruszam 
8:00 modlitwy poranne 

8:30 śniadanie 

10:00 konferencja/świadectwa 

11:00 uroczysta Msza święta (abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP) 

13:00 obiad 

 

NAGRANIA POPRZEDNICH FESTIWALI: 

2019 -  https://youtu.be/0T4zv5oBzBo                                                                          

.         -  https://youtu.be/I6egLHVA7yY 

2020 -  https://youtu.be/mfRmR596yno?list=PLF-

YWhMiUFtXSYt0GdPAe5JvtrpjUhxoI 

2021 -  https://youtu.be/HoE-KhupZ84                                                             

.         -  https://youtu.be/uL4NmkiXJbQ                                                              

.         -  https://youtu.be/PV-oLsIcVL8 

 

 

 

Kokotek jest dzielnicą Lublińca, 10 km od 

centrum miasta. Zatrzymują się tu pociągi 

dalekobieżne z Wrocławia, Warszawy czy 

Krakowa.  Do samego Kokotka – uczestnicy 

przewożeni będą darmowymi autobusami 

kursującymi przez cały dzień. Możesz też 

przyjechać własnym autokarem lub 

samochodem. W tym celu uruchomiony 

zostanie specjalny parking. 
https://festiwalzycia.pl/niezbednik-festiwalowicza/ 

 

 

 

 

Z Rabki – Zdroju do Kokotek:                           

2 godz. 33 min (202 km) - 
https://www.google.com/maps/dir/Rabka-

Zdr%C3%B3j,+W%C5%82adys%C5%82awa+Orkana,

+Rabka-

Zdr%C3%B3j/Kokotek,+Lubliniec/@50.0954619,18.

7608548,9z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s

0x47160a9c388efd61:0xd52768c3d4d330fa!2m2!1

d19.9522718!2d49.6098523!1m5!1m1!1s0x4710d

bf846f6327d:0xa6926082dcaf1cb7!2m2!1d18.7043

713!2d50.5970644!3e0 
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  http://harcerze.rabka.pl/ 

 
 

    

 

http://harcerze.rabka.pl/


https://dorzeczy.pl/religia/314896/brak-gwarancji-dla-jerozolimy-

prowadzi-do-postepujacej-judaizacji.html 

                                                    

Bp William Shomali z patriarchatu Jerozolimy skomentował zakończenie sporu 

o nieruchomości sprzedane przez Kościół prawosławny żydowskim kolonizatorom.                         

Bp Shomali przyznaje, że z prawnego punktu widzenia wina leży po stronie prawosławnej. 

Pracownicy prawosławnego patriarchatu przyjęli łapówki i wprowadzili w błąd patriarchę. Izraelski 

Sąd Najwyższy uznał, że nie można już unieważnić umowy, co oznacza, że trzy hotele 

w chrześcijańskiej i muzułmańskiej dzielnicy Jerozolimy przechodzą na własność skrajnie 

nacjonalistycznej organizacji żydowskiej. Jak podkreśla bp Shomali, zmieni to charakter dzielnicy 

chrześcijańskiej i poważnie może utrudnić funkcjonowanie łacińskiego patriarchatu.                                          

– Jest to zagrożenie dla dzielnicy chrześcijańskiej, bo dwa hotele przejęte przez osadników, 

znajdują się przy Nowej Bramie, która kontroluje wstęp do dzielnicy. Każda strata nieruchomości 

oznacza zagrożenie dla chrześcijańskiego charakteru naszej dzielnicy. Oba hotele mogą 

pomieścić kilkaset osadników. Są to ludzie uzbrojeni, skłonni do przemocy. W każdej chwili będą 

mogli na przykład zablokować ruch w naszej dzielnicy. Wszystkie procesje patriarchatu 

łacińskiego przechodzą przed tymi hotelami. Będą nas mogli zatrzymać, a nawet nękać. Trzeba 

pamiętać, że osadnicy to fanatycy pod względem religijnym – powiedział bp William Shomali. 

 

https://dorzeczy.pl/religia/314896/brak-gwarancji-dla-jerozolimy-prowadzi-do-postepujacej-judaizacji.html
https://dorzeczy.pl/religia/314896/brak-gwarancji-dla-jerozolimy-prowadzi-do-postepujacej-judaizacji.html


fot. visitmalopolska.pl (Kamil Bańkowski)                                                                                ORAWKA. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela: 
Budynek wzniesiono w latach 1650–59. Budowę rozpoczął pierwszy tutejszy proboszcz, ks. Jan 
Szczechowicz. Budowla o konstrukcji zrębowej pokryta została gontem. Do prezbiterium dostawiono w 
1728 r. murowaną kaplicę Matki Boskiej Bolesnej. Warto obejrzeć późnobarokowy ołtarz główny z Pietą 
oraz figurami św. św. Wojciecha i Stanisława. 

 
fot. visitmalopolska.pl (Kamil Bańkowski)                                                                                ORAWKA. Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela: 
Kościół wyróżnia się bogatą polichromią z 2. poł. XVII w. oraz z 1771 r., która pokrywa ściany i częściowo 
sprzęty. Składa się ona z szeregu cyklów, z których najpiękniejszymi są cykl 12 malowideł ze scenami z życia 
św. Jana Chrzciciela oraz sceny Dekalogu.

 



 
fot. visitmalopolska.pl (Kamil Bańkowski)                                                     JASZCZURÓWKA. Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa: 
Kaplica ufundowana przez rodzinę Uznańskich, wybudowana została w latach 1904–1907 w stylu 
zakopiańskim, wg projektu Stanisława Witkiewicza. Obiekt wznosili góralscy cieśle pod kierunkiem 
Aureliana Blachy (Blchy), który był prawdopodobnie projektantem ołtarza głównego. 
Po obu stronach rzeźbionego, drewnianego ołtarza,znajdują się kolorowe witraże, z prawej Matka Boska 
Częstochowska z herbem Polski,z lewej Matka Boska Ostrobramska z herbem Litwy. Ołtarze boczne 
autorstwa ludowego rzeźbiarza Józefa Janosa z Dębna wstawiono w 1954 r. 

 
fot. visitmalopolska.pl (UMWM)                      KRZĘCIN. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny: 
Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzęcinie został zbudowany w 1589 r. W XVIII w. 
gruntownie go przebudowano, a w 1887 r. przedłużono nawę kościoła i dobudowano dwie wieże. 
Każdą część kościoła przykrywa niezależny gontowy dach dwuspadowy, nad starszą częścią nawy i 
prezbiterium o jednej kalenicy. Portal wejścia do zakrystii posiada półokrągły łuk nadwieszony. 

 
 



fot. visitmalopolska.pl (Mateusz Zaręba)                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                  ZAWOJA. Skansen im. Józefa Żaka: 
W tym najstarszym budynku, ekspozycja etnograficzna wyposażenia wnętrz.

 
 

fot. visitmalopolska.pl (Kamil Bańkowski)                                                                                                                         ZAWOJA. Skansen im. Józefa Żaka:  
Najcenniejszy i najstarszy obiekt skansenu, jakim jest kurna chałupa Franciszka Stopiaka z Zawoi Budzonie, 
datowana na lata 1802–15. 

 
 

 



fot. visitmalopolska.pl (Konrad Syga). OJCÓW. Kaplica św. Józefa Rzemieślnika, zwana też Kaplicą Na Wodzie

 

fot. visitmalopolska.pl (GA. M. Rawluk).                                                                                                                                              ŁOPUSZNA. Zespół dworski: 
W skład zespołu dworskiego wchodzą dwór i zabudowania gospodarcze, powstałe w latach 1787–90. 
Wielokrotnie zmieniał właścicieli, pod koniec XVIII w. gospodarzyli w nim Tetmajerowie. Główny budynek 
jest typowym wiejskim dworem szlacheckim – nakrytym czterospadowym, gontowym dachem, z 
kolumnowym gankiem i barokową facjatką. Obecnie mieści się w nim Muzeum Kultury Szlacheckiej 
(oddział Muzeum Tatrzańskiego), prezentujące dawną siedzibę średniozamożnej szlachty. Obejrzeć można 
m.in. wnętrze kuchni dworskiej oraz ekspozycję etnograficzną wnętrz podhalańskich z XIX w.

 
 



https://wielkahistoria.pl/kosciol-w-wysocicach-jakie-tajemnice-

skrywa-jeden-z-najwazniejszych-zabytkow-

architektury-romanskiej-w-polsce/ 

 

https://wielkahistoria.pl/jeden-z-najslawniejszych-polakow-zostal-

wymazany-z-historii-wladze-ocenzurowaly-nawet-

komiksy-dla-dzieci/ 
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https://misyjne.pl/misja/komunisci-nie-chcieli-zwrocic-kosciola-

wiec-ruszyl-na-nich-z-kropidlem-misyjne-drogi/   

FOTO: PAWEŁ 

RATAJCZYK OMI   

– w Czernihowie, aby pomóc w organizowaniu nowej placówki oblackiej. Wspominamy czasem 

sytuację, gdy w komży i z kropidłem w ręku pojawił się na zebraniu rady zakładowej, która 

decydowała o zwrocie katolikom zabranego kościoła. 

FOTO: 

HENRYK KAMIŃSKI OMI

 

https://misyjne.pl/misja/komunisci-nie-chcieli-zwrocic-kosciola-wiec-ruszyl-na-nich-z-kropidlem-misyjne-drogi/
https://misyjne.pl/misja/komunisci-nie-chcieli-zwrocic-kosciola-wiec-ruszyl-na-nich-z-kropidlem-misyjne-drogi/


https://pl.aleteia.org/2022/06/19/dyrektor-przelozony-i-fryzjer-

bezdomnych-kapucyn-ktory-chce-byc-bratem-a-nie-

urzednikiem/ 

Brat Jacek Waligóra

 

http://www.idziemy.pl/kosciol/niepokonana-siostra-izabela/41258/2/ 

 

fot. arch. Sióstr Szarytek z Krakowa 

 

Nagranie - https://banbye.com/watch/v_RDj4rAUIjXIm  .  https://youtu.be/Ef61Qep55Sw 

Czytaj też: https://www.radiomaryja.pl/bez-kategorii/odmowila-wspolpracy/
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https://pch24.pl/nigeria-we-krwi-chrzescijan-islamisci-

zaatakowali-kolejny-kosciol-katolicki-co-najmniej-3-

osoby-zginely-a-36-uprowadzono/ 

 

                        

 

 

 

 

   

https://pch24.pl/nigeria-we-krwi-chrzescijan-islamisci-zaatakowali-kolejny-kosciol-katolicki-co-najmniej-3-osoby-zginely-a-36-uprowadzono/
https://pch24.pl/nigeria-we-krwi-chrzescijan-islamisci-zaatakowali-kolejny-kosciol-katolicki-co-najmniej-3-osoby-zginely-a-36-uprowadzono/
https://pch24.pl/nigeria-we-krwi-chrzescijan-islamisci-zaatakowali-kolejny-kosciol-katolicki-co-najmniej-3-osoby-zginely-a-36-uprowadzono/


https://www.magnapolonia.org/oddzialy-hajat-tahrir-asz-szam-i-ahrar-

asz-szam-podobno-wycofuja-sie-do-idlibu/ 

 

Od szeregu dni, a nawet tygodni trwają przygotowania do zmasowanej ofensywy w 
północnej Syrii i oto wczoraj rano gruchnęła wieść, że oto doszło tam do gwałtownych 
walk, tyle że oddziały protureckie ruszyły nie przeciwko wojskom rosyjskim, nie przeciw 
formacjom kurdyjskim czy jednostkom Asada, ale… przeciwko sobie. 
 

Jak wynika z informacji docierających do nas z Syrii, w wyniku rozmów prowadzonych pod auspicjami Turcji 
osiągnięto porozumienie między siłami HTS/Ahrar i Syryjskiej Armii Narodowej. Strony mają powrócić na 
pozycje zajmowane przed konfliktem. Oddziały Hajat Tahrir asz-Szam i Ahrar asz-Szam podobno zaczęły 
wycofywać się z kantonu Afrin. 

Przypomnijmy, że odkąd tylko zaczęła się wojna na Ukrainie, oczekiwano, że armia turecka wykorzysta 

okazję i przeprowadzi ofensywę w Syrii. Z każdym dniem, z każdym tygodniem gorączka wojenna narastała. 

„Około 500 tysięcy Syryjczyków powróciło do bezpiecznych stref, które Turcja stworzyła od 2016 roku, 

kiedy rozpoczęła swoje operacje w regionach przygraniczny” – powiedział 3 maja prezydent Turcji. – 

„Jesteśmy w trakcie przygotowań do nowego projektu, który umożliwi dobrowolny powrót miliona 

syryjskich braci i sióstr, których gościmy w naszym kraju” – dodał. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że obecność ponad 3 milionów syryjskich uchodźców w Turcji rodzi coraz 

większe problemy. Pojawiają się napięcia społeczne na tym tle. W Turcji narasta niezadowolenie, przy czym 

coraz częściej dochodzi do konfliktów i bójek między młodymi Turkami i Arabami ... 

 

https://www.magnapolonia.org/oddzialy-hajat-tahrir-asz-szam-i-ahrar-asz-szam-podobno-wycofuja-sie-do-idlibu/
https://www.magnapolonia.org/oddzialy-hajat-tahrir-asz-szam-i-ahrar-asz-szam-podobno-wycofuja-sie-do-idlibu/


Maseczki przyczyną infekcji - https://dorzeczy.pl/opinie/316150/piech-nie-mamy-satysfakcji-ze-mielismy-racje.html 

 
 

Ludzie często przez kilka dni, tygodni, nosili tę samą maseczkę, wkładając ją np. podczas wejścia 

do sklepu czy autobusu. To była fikcja, która zadziałała na niekorzyść – mówi Rafał Piech, współzałożyciel 

ruchu ''Polska Jest Jedna'' i prezydent Siemianowic Śląskich. Kaszel, katar, bolące gardło – do lekarzy 

zgłasza się wielu pacjentów, którzy chorują bo stracili odporność. Według lekarzy może być to efekt 

noszenia maseczek. Jak pan to skomentuje? Okazuje się, że z biegiem czasu wszystko, co mówiliśmy 

w ubiegłym roku było prawdą. Praktycznie od września, w licznych nagraniach, wpisach, artykułach 

alarmowaliśmy, że po dwóch-trzech dawkach szczepionki odporność będzie spadać. My sobie tego 

nie wymyśliliśmy. Taką opinię przedstawił m.in. noblista Luc Montagnier, czy prof. Christian Maron. Oni 

również ocenili, że w przyszłości będzie coraz więcej infekcji. Z perspektywy czasu widać, że mieli rację. 

Maseczki oczywiście przyczyniły się do tego. Ludzie często przez kilka dni, tygodni, nosili tę samą 

maseczkę, wkładając ją np. podczas wejścia do sklepu czy autobusu. To była fikcja, która zadziałała 

na niekorzyść. Jednak w 99 proc., utratę odporności powodują preparaty, eksperymenty medyczne. Proszę 

spojrzeć, jak wiele osób nagle, bez powodu umiera. Mamy zasłabnięcia prowadzące do śmierci, mamy 

zawały, udary. Musimy o tym głośno mówić, pytać dlaczego tak się dzieje, szukać przyczyn. Celem jest 

dalsze osłabienie odporności. Wiemy, że lada moment będzie proponowana czwarta dawka dla osób 

poniżej 80. roku życia. Mam nadzieję, że ludzie obudzą się i zorientują, że 24 lutego zakończyła się 

pandemia w Polsce, wystarczy, że wybuchła wojna na Ukrainie. Jeśli w Polsce będzie jak w Niemczech, 

jeśli będziemy mieli powrót pandemii, to cóż nagle się stanie, że wirus sobie o nas przypomni? Mam 

nadzieję, że w takim momencie społeczeństwo pójdzie po rozum do głowy i się obudzi. Przy koronawirusie 

jest po prostu potrzebne odpowiednie leczenie, czyli podanie antybiotyku, czy przełamanie się 

i wprowadzenie do leczenia amantadyny, leku działającego w stu procentach, bowiem wówczas 

nie dochodzi do niewydolności oddechowej. Jeżeli to się nie zmieni, a ludzie dalej będą brali paracetamol, 

to sytuacja będzie się powtarzała. Premier mówił, że przygotowuje się do czwartej dawki. Mam nadzieję, 

że nie na przykładzie hiszpańskich celebrytów i polityków, którzy przyjęli sól fizjologiczną?

 

 Źródło: fot: Rafał Piech 

https://dorzeczy.pl/opinie/316150/piech-nie-mamy-satysfakcji-ze-mielismy-racje.html
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https://portal.abczdrowie.pl/nie-ma-zamiennika-i-
wlasnie-znika-z-aptek-pacjenci-z-chorobami-serca-
zmuszeni-do-zmiany-leczenia 

https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-
polakow/choroby-kardiologiczne,pacjenci-z-
chorym-sercem-mieli-prawidlowy-wynik--przelom-
w-badaniach,artykul,93395423.html 

https://leki.pl/aktualnosci/ 

https://www.medonet.pl/leki,leki-wycofane-z-
obrotu-w-polsce--aktualna-lista-,artykul,25532222.html 

https://leki.pl/tag/wycofanie-z-obrotu/ 
Proszę o wyjaśnienie. Pacjent zwraca do apteki leki wycofane przez GIF. Posiada paragon zakupu i domaga się zwrotu pieniędzy. Co w takiej 
sytuacji powinna zrobić apteka? Dodam, że chodzi o leki refundowane z poprzednich okresów rozliczeniowych (Accupro). Pacjent ma 3 
opakowania leku z wycofaną serią i przyniósł te leki, bo przeczytał informację w internecie ze te serie zostały wycofane. Oczekuje ode mnie lub 
innej instytucji zwrotu pieniędzy za wykupione opakowania. Odp.: Na jakiej podstawie pacjent zwraca lek prawidłowo wydany i bez wad na moment 
sprzedaży do apteki? Przepisy dotyczące wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie przewidują nawet 
informowania pacjentów o decyzjach wstrzymujących lub wycofujących GIF. Co prawda prawo farmaceutyczne przewiduje zwrot z powodu wady 
jakościowej, ale najbezpieczniej jest przyjąć, że dopuszczalny jest zwrot jedynie tych leków, dla których GIF wydaje obwieszczenie, jak np. 
dotyczące leku Biotrakson (https://www.gov.pl/web/gif/obwieszczenie-glownego-inspektora-farmaceutycznego-o-mozliwosci-zwrotu-produktu-
leczniczego-do-apteki). Jeżeli apteka chce przyjąć zwrot, musi postąpić, jak przy korygowaniu recept z poprzednich okresów refundacyjnych. W 
pierwszej kolejności należy wystąpić do NFZ z wnioskiem o odblokowanie okresu refundacyjnego, a następnie wykonać korektę. Jeżeli od 
momentu zakupu nie minęły 3 miesiące, korekta zestawień refundacyjnych jest możliwa. Wg informacji ze strony GIF pacjent powinien zwrócić się 

do lekarza oraz może napisać do producenta. https://www.rx.edu.pl/pytania/wycofany-lek-czy-nalezy-przyjac-zwrot-od-pacjenta/ 

Aktualna lista braków 

Dotkliwe braki antybiotyków dla dzieci 

Krytyczne problemy z dostępnością leków redukujących wagę i przeciwcukrzycowych 

Pogłębiające się problemy z transdermalną hormonalną terapią zastępczą 

Jakich innych leków brakuje w aptekach w czerwcu 2022? 

Najbardziej wyczekiwane leki 

Poprzednia lista braków 

Jakie leki znikają, ale nie znalazły się na naszej liście? 

Zanieczyszczenie przyczyną braku leku kardiologicznego 

Problemy z hydroksychlorochiną - jakie są przyczyny?

 

https://portal.abczdrowie.pl/nie-ma-zamiennika-i-wlasnie-znika-z-aptek-pacjenci-z-chorobami-serca-zmuszeni-do-zmiany-leczenia
https://portal.abczdrowie.pl/nie-ma-zamiennika-i-wlasnie-znika-z-aptek-pacjenci-z-chorobami-serca-zmuszeni-do-zmiany-leczenia
https://portal.abczdrowie.pl/nie-ma-zamiennika-i-wlasnie-znika-z-aptek-pacjenci-z-chorobami-serca-zmuszeni-do-zmiany-leczenia
https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,pacjenci-z-chorym-sercem-mieli-prawidlowy-wynik--przelom-w-badaniach,artykul,93395423.html
https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,pacjenci-z-chorym-sercem-mieli-prawidlowy-wynik--przelom-w-badaniach,artykul,93395423.html
https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,pacjenci-z-chorym-sercem-mieli-prawidlowy-wynik--przelom-w-badaniach,artykul,93395423.html
https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,pacjenci-z-chorym-sercem-mieli-prawidlowy-wynik--przelom-w-badaniach,artykul,93395423.html
https://leki.pl/aktualnosci/
https://www.medonet.pl/leki,leki-wycofane-z-obrotu-w-polsce--aktualna-lista-,artykul,25532222.html
https://www.medonet.pl/leki,leki-wycofane-z-obrotu-w-polsce--aktualna-lista-,artykul,25532222.html
https://leki.pl/tag/wycofanie-z-obrotu/
https://www.gov.pl/web/gif/obwieszczenie-glownego-inspektora-farmaceutycznego-o-mozliwosci-zwrotu-produktu-leczniczego-do-apteki
https://www.gov.pl/web/gif/obwieszczenie-glownego-inspektora-farmaceutycznego-o-mozliwosci-zwrotu-produktu-leczniczego-do-apteki
https://www.rx.edu.pl/pytania/wycofany-lek-czy-nalezy-przyjac-zwrot-od-pacjenta/
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#aktualna-lista
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#antybiotyki-dla-dzieci
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#leki-przeciwcukrzycowe
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#transdermalna-terapia
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#inne-leki
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#najbardziej-wyczekiwane
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#poprzednia-lista
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#brakujace
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#accupro
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#hydroksychlorochina
https://www.gdziepolek.pl/blog/leki-ktore-zniknely-z-aptek-czerwiec-2022#hydroksychlorochina


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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