
https://pch24.pl/wolyn-czas-debaty-zapraszamy-
na-spoleczne-obchody-narodowego-dnia-pamieci-
ofiar-ludobojstwa/                                                                                 

(Źródło: YouTube / Wspólnota i Pamięć) 

WOŁYŃ: CZAS DEBATY – zapraszamy na społeczne obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 
Miejsce: Budynek PAST-y w Warszawie – ul. Zielna 39 (4. piętro). Termin: Sobota, 9 lipca 2022 
PROGRAM: 
13:00 – Msza Święta w intencji ofiar ludobójstwa wołyńskiego – kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5 
14:00 – otwarcie uroczystości – budynek PAST-y, ul. Zielna 39 (4. piętro) 
14:30 – debata pt. „Walka o pamięć ofiar ludobójstwa wołyńskiego – wczoraj i dziś” 
Anna Lewak – wiceprezes Zarządu Okręgu Wołyń Światowego Związku Żołnierzy AK 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – kapelan Kresowian 
Ewa Siemaszko – badaczka ludobójstwa wołyńskiego 
Ewa Szakalicka – reżyser, dziennikarka 
16:00 – przerwa 
16:30 – debata pt. „Prymat polityki nad historią? Wołyń a poprawność polityczna” 

Adam Hlebowicz – Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN dr Krzysztof Jabłonka – były konsul RP w Charkowie 
dr Krzysztof Kawęcki – historyk, politolog, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL 
Leszek Żebrowski – historyk, publicysta, „Wyklęci TV” 
18:00 – przerwa 
18:15 – debata pt. „Wołyń a relacje Warszawa-Kijów. Jak rozmawiać o ludobójstwie w sytuacji wojny na Ukrainie?” 
Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” 
Stanisław Michalkiewicz – pisarz, publicysta 
Jan Pospieszalski – muzyk, publicysta 
Wojciech Sumliński – dziennikarz śledczy 
19:45 – projekcja filmu „Czas pamięci” w reżyserii Ewy Szakalickiej 
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https://wsksim.edu.pl/warsztaty-letnie-2022/   

W dniach 17-21 sierpnia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędą się warsztaty muzyczne i dziennikarskie dla 

młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. W celu prawidłowej rejestracji na warsztaty letnie na uczelni o. Rydzyka wystarczy uzupełnić 

i wysłać formularz elektroniczny. Jest on dostępny na stronie internetowej uczelni. Uczelnia podkreśla, że liczba miejsc jest 

ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin ich przyjmowania to 31 lipca. 

Zaskakująca cena letnich warsztatów u o. Tadeusza Rydzyka 

Uczestnictwo w warsztatach oraz noclegi są bezpłatne. Aby jednak móc wziąć udział, trzeba uiścić opłatę za wyżywienie, która 

wynosi w przypadku warsztatów muzycznych 250 zł, a w przypadku warsztatów dziennikarskich - 200 zł. 

Opłatę za wyżywienie (250 zł – w. muzyczne, 200 zł – w. dziennikarskie) należy wpłacić bezzwłocznie na poniższe konto, 

a dowód wpłaty załączyć do kwestionariusza przesłanego pocztą tradycyjną - informuje organizator. 

 

https://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/kwestionariusz-w.-dziennikarskie-2022.pdf 

https://wsksim.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/kwestionariusz-w.-muzyczne-2022.pdf 

Koumikacja miejska 

Najbliższe przystanki to PORT DRZEWNY i STAROTORUŃSKA. 

Dojeżdżają do nich autobusy linii 40 lub 36 

Pociagiem 

Wysiadając na dworcu TORUŃ GŁÓWNY można skorzystać z bezpośredniego połączenia autobusowego linią 36  Samochodem 

Samochodem: Prosimy kierować się na adres: 
DROGA STAROTORUŃSKA 3, TORUŃ 
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http://radiopoznan.fm/informacje/historia/pomnik-wdziecznosci-reportaz 

 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-j-

hajdasz-wszedzie-i-zawsze-powinnismy-okazywac-sie-

katolikami-w-sprawach-szkolnych-i-w-wychowaniu-

mlodziezy-zarowno-w-pracy-spolecznej-jak-i-zawodowej-

oraz-walce-politycznej/ 

Pomnik Wdzięczności w Poznaniu 

strona 11 – 13:  
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2021-10-03.pdf 
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https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28635270,replika-krzyza-z-giewontu-miala-chronic-slupsk-od-zla-od-16.html 

 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą w Słupsku powinna stanąć replika Krzyża z Giewontu, aby uczcić pamięć 

Jana Pawła II i chronić miasto od zła i kryzysu. Do tej pory Krzyż nie pojawił się w mieście - nie ma 

funduszy, ani projektu. Mimo wszystko jeden z mieszkańców upomina się o jego postawienie. 

       

Przez 16 lat na osiedlu, gdzie miał stanąć krzyż, wiele się zmieniło. Okazuje się także, że w miejskich aktach 
nie ma nawet projektu Krzyża. Nie doszło do zbierania pieniędzy. Mam nadzieję, że teraz władze miasta 
odpowiedzą na moje pisma. Na razie poprosiły o przedłużenie terminu odpowiedzi do 7 lipca. Krzyż miał 
być pierwotnie, tam, gdzie teraz jest już blok. Stąd proponuję przeniesienie lokalizacji na nasyp w wąwozie, 
tam, gdzie ma powstać miejski park. Krzyż byłby może trochę niżej, ale i tak by był widoczny z całego 
miasta. Mam nadzieję na zgodę władz i nawet oferuję udział w specjalnej zbiórce na ten cel - deklaruje 
Grzegorz Kunda. Sprawa krzyża, póki co, pozostaje bez zmian.
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Autorstwa Konstantin Brizhnichenko - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36055807        

Minister Kultury  Ukrainy, Ołeksandr Tkaczenko, przyjechał na Mszę św. w kościele św. Mikołaja i potwierdził, że zostanie on oddany wiernym”.  

https://www.radiomaryja.pl/kosciol/kijowski-kosciol-pw-sw-mikolaja-zostanie-zwrocony-katolikom/  Nagranie: https://youtu.be/L2-4u6PX3os                                    

A innym portalu: https://pch24.pl/ukrainskie-ministerstwo-kultury-zaprzeczylo-jakoby-przekazalo-katolikom-kijowski-kosciol-sw-mikolaja/  Według 

resortu sprawa zwrotu świątyni, ciągnąca się już ponad 30 lat, nie zostanie uregulowana, dopóki władze nie znajdą nowego pomieszczenia dla 

mieszczącego się w niej dotychczas Narodowego Budynku Muzyki Organowej i Kameralnej.  1 червня 2022 
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https://www.ekumenizm.pl/koscioly/wschodnie/ce

rkiew-hagia-sophia-ponownie-meczetem/ 

 

Turecki rząd zdecydował o przemianowaniu Hagia Sophia, dawnego soboru prawosławnego 
Mądrości Bożej, na meczet. Świątynia przez prawie 1000 lat była chrześcijańską katedrą, po 
zdobyciu Konstantynopola w 1453 stała się meczetem, a w 1935 roku przemianowana na 
muzeum przez założyciela świeckiej republiki, Mustafy Kemala Atatürka. Teraz Hagia Sophia ma 
stać się na powrót meczetem, co wywołało protesty chrześcijan na całym świecie. 

Ledwo turecki sąd ogłosił decyzję, umożliwiającą przemianowanie dawnej cerkwi na meczet, 
prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił dekret wykonawczy, według którego muzułmańskie 
modlitwy zaczną się odbywać już 24 lipca. 

Obecnie Hagia Sophia funkcjonuje jako muzeum i po ogłoszeniu decyzji niewielka grupa ludzi 
zebrała się na placu przed świątynią, aby zmówić wieczorne modły. Telewizja rządowa starała się 
pokazać modlących się tak, aby powstało wrażenie, iż decyzję reżimu witają tłumy to jednak się 
nie udało. Amerykański TIME przyznaje, że według ostatnich badań opinii publicznej większość 
Turków popiera decyzja rządu, jednak nie jest to przygniatająca większość, a i rzetelność 
prowadzonych badań może wzbudzać wątpliwości. Decyzja sądu i prezydenta wywołała protesty na 

całym świecie. Hagia Sophia nie będzie już administrowane przez ministerstwo odpowiedzialne za 
kulturę, a przejdzie pod władanie ministerstwo zajmujące się sprawami religii, które nie jest 
zainteresowane dbaniem o prawa mniejszości wyznaniowych religijnych.                                                      
Świadczą o tym dawne, chrześcijańskie miejsca kultu (choćby świątynia będąca miejscem obrad                 
I soboru ekumenicznego w Nicei) i seminarium teologiczne w Chalki, które w 1971 zostało 
zamknięte przez władze tureckie.    
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https://stacja7.pl/ze-swiata/platki-roz-w-getsemani-w-uroczystosc-najdrozszej-krwi-
chrystusa/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

 

W Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie w uroczystość Najdroższej Krwi 
Chrystusa na skale, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, rozsypywane są 
płatki czerwonych róż. 

Naga skała znajduje się przed głównym ołtarzem. Upamiętnia ona kamień, przy którym Jezus 
modlił się do Ojca w Ogrodzie Getsemani. Na tę właśnie skałę padać miały krwiste krople 
Jezusowego potu. W bazylice kamień otoczony jest żelaznym cierniem, na którym widzimy ptaki 
uwikłane w jeżyny – mają one symbolizować tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa.  

Płatki czerwonych róż dwa razy w roku 

Pierwszy ma miejsce w Wielki Czwartek, kiedy po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspomina się 
modlitwę Pana Jezusa w Getsemani. Na nabożeństwie pod przewodnictwem Ojca Kustosza czyta 
się w kilku językach fragmenty Ewangelii przeplatane psalmami.  

Drugi raz obrzęd jest wykonywany w Uroczystość Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. W jednym 
jak i w drugim przypadku po przybyciu procesji do kościoła i ucałowaniu ołtarza Celebrans wraz z 
asystą obchodzi miejsce przed ołtarzem, gdzie znajduje się lita, odsłonięta skała, przy której 
według tradycji Jezus klęczał podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym. Celebrans rozsypuje na 
niej płatki róż, symbolizujące krwawy pot Pana Jezusa, który skropił ten właśnie kamień w 
czasie agonii w Getsemani – wyjaśnia o. Niewiński. 
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Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 
Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa jest związana z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Chodzi 
o skrawek płaszcza, który według tradycji należał do setnika przebijającego włócznią Ukrzyżowanego Chrystusa, aby upewnić się o Jego śmierci. 
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był naznaczony "krwią i wodą", które wypłynęły z przebitego boku Jezusa. 
Relikwie te trafiły do kościoła San Nicola in Carcere w XVIII wieku za sprawą potomków setnika. Zostały umieszczone pod krzyżem, który potem 
miał przemówić do mistyczki, św. Brygidy. Tak rozwinął się kult relikwii Krwi Chrystusa. Co roku, w pierwszą niedziele lipca, obchodzono święto 
Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Szczególne nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa miał św. Kasper de Buffalo. W XIX wieku 
założył on osobną rodzinę zakonną pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W 1822 roku kazaniami św. Kaspra została poruszona Maria 
De Mattias. Pod wpływem słów św. Kaspra zaczęło dojrzewać w niej powołanie zgromadzenia sióstr. Ostatecznie powstało ono w 1834 roku 
pod nazwą Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W średniowieczu bardzo często nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa było 
połączone z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa. Takim nabożeństwem wyróżniali się m.in. św. Bernard, św. Anzelm czy św. Bonawentura. 

 
Święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 
W 1849 roku, kiedy papież Pius IX przebywał na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa. 
Misjonarz przepowiedział papieżowi, że jego wygnanie się skończy, jeśli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Ojciec 
Święty miał odpowiedzieć: "Nie ślubuję, ale obiecuję". 
Tak się stało. Dekretem Redempti sumus z dnia 10 sierpnia 1849 roku papież ustanowił święto Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
w całym Kościele powszechnym. Było ono nadal obchodzone w pierwszą niedzielę lipca. Podobnie jak Boże Ciało jest rozwinięciem Wielkiego 
Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa była niejako przedłużeniem Wielkiego Piątku. 
Podczas pontyfikatu Piusa X datę liturgicznych obchodów święta Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ustalono na dzień 1 lipca. Z kolei 
papież Pius XI podniósł obchody święta Przenajdroższej Krwi Chrystusa do stopnia uroczystości rytu zdwojonego I klasy. W rycie rzymskim 
Kościoła katolickiego do dziś w dniu 1 lipca obchodzona jest uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. 

 
Reforma Soboru Watykańskiego II  
W wyniku reformy po Soborze Watykańskim II święto Najdroższej Krwi Chrystusa zostało zniesione i połączone z uroczystością Najświętszego 
Ciała Chrystusa, czyli tzw. Bożym Ciałem. Zachowało się jedynie, na zasadzie przywileju, w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek 
Krwi Chrystusa. Warto zaznaczyć, że nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa znajduje swoje źródło w Piśmie Świętym. Choć wielu męczenników 
przelewa krew za wiarę, to jednak jako pierwszy swoją Krew przelał Jezus Chrystus za zbawienie świata. Pierwszy raz Jego krew została przelana 
przy obrzezaniu. Cenna Krew Zbawiciela płynęła też w Ogrodzie Oliwnym, gdy Chrystus pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nie sposób 
nie wspomnieć tutaj biczowania, koronowania cierniem oraz ukrzyżowania, podczas których Krew Pańska wylewała się obficie na świat. 
Po przebiciu boku Chrystusa na krzyżu, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,34).   

 
Płatki róż w Getsemani 
Na pamiątkę Nocy, w której Jezus pocił się krwawym potem w Ogrodzie Getsemani, w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie 
rozsypywane są płatki czerwonych róż. Przed ołtarzem w Bazylice znajduje się naga skała, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, 
gdy modlił się podczas Męki w Ogrodzie Oliwnym. Kamień przed ołtarzem otoczony jest cierniem. Można zauważyć też ptaki uwikłane w jeżyny. 
To symbol tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa. Obrzęd obsypania skały płatkami róż odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy to Wielki 
Czwartek. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominana jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Wtedy też na kamień wysypuje się płatki czerwonych 
róż. Drugi raz taki gest wykonywany jest w uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. 

https://dorzeczy.pl/religia/313801/boze-cialo-czym-jest-swieto-eucharystii.html
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Lipiec – miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 

Po tym, jak w 1933 roku papież Pius XI podniósł uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa do rangi świąt 
pierwszej klasy, w 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku 
czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym zachęcał wiernych, by lipiec był czasem 
rozmyślań o Krwi Chrystusa. Ojciec Święty Jan XXIII zatwierdził również Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem 
świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia 
i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się 
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

"Il mese del Preziossismo Sangue" Rafaello Bernardo CPPS 
W książce "Il mese del Preziossismo Sangue" ks. Rafaello Bernardo tłumaczy dlaczego Kościół w wyjątkowy sposób wspomina w lipcu Najdroższą 
Krew Jezusa Chrystusa. "Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec 
będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży 
swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez 
miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię 
samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym 
ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa". 

 



 
módlmy się nieustannie 
60,2 tys. subskrybentów 
SUBSKRYBUJ 

Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej 

Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w 

Liście do Galatów stwierdza, że «ku wolności wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo 

wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby 

wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości 

niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. Wszystko to bardzo jasno wyraził św. Jan 

XXIII, który otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem, wyniesionym z domu, gdzie słyszał w 

dzieciństwie, jak rodzina odmawiała litanie jej poświęcone. Jako papież napisał list apostolski wzywający 

do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachęcił wiernych do rozważania 

nieskończonej wartości tej Krwi, «której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy» (hymn 

Adoro Te devote). Niech rozważanie ofiary Pana, zadatku nadziei i pokoju dla świata, będzie zachętą i 

bodźcem do budowy pokoju również tam, gdzie wydaje się on niemal nieosiągalny. Niech Maryja, Matka 

Tego, który swą krwią odkupił świat, błogosławi wytrwałe wysiłki tych, którzy starają się tworzyć klimat 

bezstronności i odprężenia, niezbędny warunek zgody i pokoju. (św. Jan Paweł II, rozważanie przed 

modlitwą „Anioł Pański”) Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa:  

 

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem 

Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś 

spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich 

bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, 

które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które 

będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i 

odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli 

uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się 

jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 

zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję 

siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez 

warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Teraz i 

zawsze. Amen.   https://youtu.be/rV2HpRvEKeI 

 
 
 
 

  
FADA THEO (o. Teofil OFM)      
@TheoFada  Z wczorajszej uroczystości Najdroższej Krwi Chrystusa z Getsemani. Na skale, na której modlił się Pan Jezus w tym dniu (jak również 
w Wlk. Czwartek) rozsypuje się płatki czerwonych róż - symbol krwawego potu Chrystusa podczas agonii. Autor zdjęcia: Nadim Asfour CTS 
 

 

 

Ogród Oliwny :                                                                                                                                         

- https://youtu.be/qsKikrLv_WA                                                                                     

- https://youtu.be/kD8yg4T77wU 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFrVJbyH7C8p1_Ow-qhP5Dg
https://youtu.be/rV2HpRvEKeI
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://youtu.be/qsKikrLv_WA
https://youtu.be/kD8yg4T77wU


 12 Apostołów. Poznaj sylwetki najbliższych uczniów Pana Jezusa 

Kim byli Apostołowie, których powołał sam Jezus, by mu towarzyszyli? Dlaczego Jezus wybrał akurat 12 
mężczyzn? Jakie zadania im powierzył? Co obecność Apostołów dała Kościołowi, który znamy? 

 

 

 Ziemski Tron Boga. Historia i znaczenie tabernakulum 

Tabernakulum obecne jest w każdym kościele. Jego obecność wydaje się oczywista i nikt nie zadaje sobie 
pytań o jego byt. Po co jest tabernakulum? Jaka jest jego historia? Dlaczego ustawiono je właśnie w tym 
miejscu? Albo co by było,... 

 

 

Źródło: DoRzeczy.pl https://dorzeczy.pl/religia/319570/kiedy-obchodzimy-
uroczystosc-najdrozszej-krwi-jezusa-chrystusa.html 
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https://misyjne.pl/nowe-liceum-na-madagaskarze-

im-sw-eugeniusza-de-mazenoda-galeria/ 
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https://pl.aleteia.org/2022/07/01/lukasz-jedzie-rowerem-do-

jerozolimy-kazdy-kilometr-zawierzam-bogu/ 

 

https://pl.aleteia.org/2022/06/29/dariusz-

stemplewski-swiadectwo/ 
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WILNO - https://wilno.tvp.pl/61037066/swieto-

milosc-tworzy-rodzine-w-kowalczukach 

                                             

  

Bieżący tydzień na całej Litwie jest poświęcony Tygodniowi Opieki nad Dzieckiem. W 
ramach tygodnia Centrum Kryzysowe Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego zorganizowało 
w Kowalczukach rodzinne święto „Miłość tworzy rodzinę”. 

Pani Jadwiga od 16 lat opiekuje się wnukiem. Została jego opiekunką, ponieważ córka po 
wypadku samochodowym jest osobą niepełnosprawną.  
 
W rejonie wileńskim większość opiekunów podejmuje się opieki nad dzieckiem z bliższej lub 
dalszej rodziny. Psychologowie podkreślają, że najważniejszym zadaniem opiekuna jest zdobycie 
zaufania dziecka.  
 
Święto rodziny w Kowalczukach odbywa się już po raz szósty. Przychodzą na nie nie tylko 
opiekunowie z dziećmi, ale też mieszkańcy okolic i przedstawiciele różnych instytucji. 
 
Święto rodziny to okazja, aby się bliżej poznać, docenić zaangażowanie pracowników ośrodka, a 
dla dzieci to dodatkowa możliwość wspólnej zabawy. 

TVP Wilno 

Dzisiaj, 1 lipca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psa!❤ 

Wszystkim małym, średnim i dużym czworonogom życzymy miłego dnia! 

 

                                       

https://wilno.tvp.pl/61037066/swieto-milosc-tworzy-rodzine-w-kowalczukach
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https://spotkania.wiara.pl/doc/7657200.Lubin-

Wyspiewali-Wniebodete 

 

To było prawdziwe święto muzyki i ewangelizacji. 

W piątek 24 czerwca w Lubinie na tamtejszych Błoniach znowu wystąpiło prawie 150 
śpiewających muzyków oraz kilkudziesięciu członków Narodowej Orkiestry Dętej, tworząc jedyny 
w swoim rodzaju festiwal im. Marka Garncarza - Wniebodęte! 

Zgromadzeni na Błoniach mieli możliwość wysłuchania nie tylko pięknie wykonanych pieśni i 
piosenek, ale także mogli wysłuchać niezwykłych świadectw osób, które doświadczyły i 
doświadczają każdego dnia niezwykłego dialogu z żyjącym Bogiem, m.in. rodziców trójki dzieci, z 
których najmłodsze ma postępujący niedosłuch czy też nawróconego alkoholika Krzysztofa z 
Legnicy, który opowiadał o swoim nawróceniu i walce o zdrowie córki. 

Koncertowi towarzyszyły relikwie św. Jana Pawła II, a także członkowie grupy modlitewnej, którzy 
dyżurowali z modlitwą w namiocie niedaleko sceny. 

https://spotkania.wiara.pl/gal/pokaz/7657202.Drug

ie-Wniebodete 
 

Video: https://youtu.be/E45zu-KFoLc . https://youtu.be/potahb7T53Y . https://youtu.be/lHFwIZvibco . 

https://youtu.be/mg_n7ruJPJE . https://youtu.be/ggcYQSYTMY8 
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Czytaj online 

   
 

Szanowni Państwo! 
 
Kiedy w sobotę wieczorem na Twitterze użyłem hashtagu #ParadaRownosci do wyszukiwania 
zdjęć, spodziewałem się, jakie obrazy zobaczę. 
 
I tu Państwa zdziwię: wielki, radosny festyn, świetna zabawa, połączona z walką o “prawa 
człowieka”, o szacunek dla wszelkich orientacji seksualnych, o legalizację postulatów tzw. 
środowisk progresywnych, w klimacie nieograniczonej rozrywki, kolorowych flag, głośnej 
muzyki… 
 
Setki młodych, uśmiechniętych ludzi, a na czele pochodu sam uchachany Prezydent Warszawy w 
otoczeniu liberalnych polityków i działaczy. Sielankowo, nowocześnie, europejsko, jak podają 
media z Czerskiej – „najbarwniejszy dzień w stolicy w całym roku”. 
Jednak, jak co roku, z tej tęczowej szafy wypadają z hukiem perwersyjne trupy, te najbardziej 
charakterystyczne, czyli: 

 pół-(a nawet więcej niż pół) nagi pan prowadzący na smyczy swojego półnagiego kolegę, 
jakżeby mogło być inaczej – w pozycji na czworaka i z psią skórzaną maską na twarzy; 

 liczni mężczyźni poprzebierani za wyuzdane kobiety, w kabaretkach i szpilkach, każdy z 
mocnym kolorowym makijażem; 

 mnóstwo młodzieży w bardzo „skąpych” strojach (albo nawet bez), w ciągłym 
wyzywającym tańcu, pełnym wyuzdanych gestów. 

 
Ale jest jedna rzecz, która mnie wyjątkowo smuci i myślę, że Państwa podobnie. Mam tu na 
myśli ten charakterystyczny rys, który moim zdaniem w innych krajach nie jest tak mocny – rys 
profanacji.  

Wśród zdjęć i nagrań z warszawskiej parady rozwiązłości znajdujemy wiele przypadków 
szyderstwa z wiary katolickiej wprost lub poprzez bluźniercze parodiowanie najważniejszych 
dla nas znaków. 
I tak, jednym z uczestników sobotniego wydarzenia był człowiek w ornacie z elementami w 
barwach LGBT, który częstował innych pseudokomunią. Była też „siostra z zakonu nieustającej 
przyjemności” rozdająca środki antykoncepcyjne. 
Paradujący nadużywali i bezmyślnie cytowali słowa Pisma Świętego („jesteście jednością w 
Jezusie Chrystusie, czy coś takiego”); ktoś trzymał transparent z napisem „Maryja wychowałaby 
jak swoje”, przekonujący, że Maryja popierałaby LGBT, bo inaczej to byłoby… niezgodne z Jej 
wiarą! 
Ale nie powinno nas to dziwić, skoro oficjalne miejsce w tym rozwiązłym pochodzie miał 
„Światowy Zakon Szatana” (Global Order of Satan). Czy to nie pokazuje „duchowych korzeni” 
ideologii gender? 
Przypuszczam, że tak jak ja, również Państwo zadają sobie pytanie: jak daleko posunie się jeszcze 
ten niepowstrzymany i bezduszny walec negacji podstawowych zasad i instytucji społecznych? 
Na naszych oczach dokonuje się formatowanie umysłów i serc kolejnego pokolenia Polaków, przy 
tym profanowane są największe świętości, opluwane wartości i normy – fundamenty cywilizacji 
łacińskiej. Można śmiało powiedzieć, że toczy się walka właśnie o tych najmłodszych, i jest to nie 
tylko walka kulturowa, ale także walka duchowa. 

https://centrumzyciairodziny.com/view.html?x=a62e&m=6nipD&mc=c&s=9G1Y2ZC&u=mCGR&z=GXFxXoY&


Wspieram w tej walce Centrum Życia i Rodziny!  

 

Proszę tylko spojrzeć, jak wyraźny kontrast te wszystkie manifestacje i żądania środowisk LGBT 
stanowią choćby z Marszami dla Życia i Rodziny, o których niedawno Państwu pisałem. 
 
Tu też mamy tłumy młodych i starszych osób, ale też mnóstwo dzieci. Jest równie kolorowo, ale 
ze wszystkich twarzy wprost bije uśmiech, miłość i rodzinne ciepło. Te wszystkie dzieci można tu 
zabrać bez obaw, że zobaczą coś niestosownego, czego mogą nie zrozumieć albo się przestraszyć. 
 
Tu nikt nie domaga się prawa do tworzenia wynaturzonych związków czy zabijania dzieci 
(tak, żądanie wprowadzenia aborcji na życzenie było jednym z oficjalnych postulatów Parady 
Równości!). Afirmujemy natomiast prawa rodziny, zdrowego, naturalnego związku między 
kobietą i mężczyzną, zakorzenionego w nierozerwalnym małżeństwie i prawo do życia dla 
każdego człowieka już od poczęcia. 
 
Między tymi dwiema manifestacjami widać niewyobrażalną wręcz różnicę – to prawdziwe 
zderzenie cywilizacji życia z cywilizacją śmierci! Aby pokazać to starcie i ostrzec przed rewolucją 
obyczajową, która wdarła się do Polski, przygotowaliśmy film o właśnie takim znamiennym 
tytule: „ZDERZENIE CYWILIZACJI”. 

  

Zamawiam film „Zderzenie cywilizacji”!  

 

Chcemy w ten sposób wzbudzić czujność wobec coraz dalej posuniętych zapędów 
ideologicznych agresorów. Być może uda się Państwu przekazać film innym rodzicom, 
duszpasterzom czy wychowawcom, aby przestrzec przed tymi zagrożeniami także najbardziej 
narażone na ich wpływy osoby młode, ratując je przed próbą manipulacji i zepsucia. 
W filmie przedstawiamy bardzo żywe, niekiedy drastyczne obrazy tego, jak może wyglądać nasza 
codzienność za kilka czy kilkanaście lat, jeśli teraz nie zatrzymamy pochodu tęczowych 
aktywistów i lobbystów przez nasze instytucje, media i szkoły. W gronie ekspertów, którzy zabrali 
głos na łamach filmu są m.in. znani konserwatywni amerykańscy badacze i eksperci. 
W filmie „Zderzenie cywilizacji” oddaliśmy głos nie tylko osobom, które badają i punktują ten 
przewrót społeczny z pozycji obserwatorów, naukowców, redaktorów, ale też tym, które z tą 
rewolucyjną falą zetknęli się na własnej skórze, mieszkając w zachodniej Europie i próbując 

https://centrumzyciairodziny.com/click.html?x=a62e&lc=9OILoS&mc=c&s=9G1Y2ZC&u=mCGR&z=GjfF0a4&
https://zderzeniecywilizacji.pl/


tam np. wychować swoje dzieci. Wszystkie przedstawione w filmie przykłady tego, jakie 
katastrofalne spustoszenie sieje tam ideologia LGBT, przemawiają tak mocno, że trudno pozostać 
wobec takich obrazów obojętnym. 
W filmie można również poznać historię dziewczynki – Polki, która w niemieckiej szkole była 
zagrożona nachalną propagandą LGBT i seksualizacją – pod pozorem zajęć z edukacji seksualnej. 
Ostatecznie matka postanowiła wrócić do Polski, aby uniknąć deprawacji dziecka. 
W „Zderzeniu cywilizacji” pokazujemy również jakie konsekwencje niesie ze sobą poddanie się 
rozwiązłej, perwersyjnej „cywilizacji”, której zasadą istnienia jest brak jakichkolwiek zasad, 
zaprzeczenie wszystkiego, co stanowi o rozwijającej się wspólnocie ludzkiej, na horyzoncie której 
rozpościera się kompletny upadek świata wartości, a przez postępujące wynaturzenie – 
ostateczna klęska wspólnoty ludzkiej i znanych nam norm funkcjonowania społeczeństwa. 
Dlatego też jeszcze raz serdecznie zachęcam Państwa do zamawiania naszej produkcji. Wierzę, że 
ten film dostarczy Państwu wiedzy i doskonałych argumentów do dyskusji w obronie 
najważniejszych dla nas wartości. 

Jednocześnie bardzo proszę Państwa o wsparcie naszych działań. Chcemy, aby film trafił do jak 
najszerszego grona odbiorców, zwłaszcza do rodziców i młodzieży, pedagogów i katechetów. 
Mamy nadzieję, że uda się go także wyemitować w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Tak 
było już w przypadku naszych poprzednich produkcji, jak chociażby filmu “Miłość większa niż 
strach”, który mogli oglądać widzowie TVP. 
Dlatego też jeszcze raz serdecznie zachęcam Państwa do zamawiania naszej produkcji. Wierzę, że 
ten film dostarczy Państwu wiedzy i doskonałych argumentów do dyskusji w obronie 
najważniejszych dla nas wartości. 
Bardzo zatem proszę Państwa o wsparcie działań Centrum Życia i Rodziny oraz pomoc w 
dotarciu z naszym filmem do jak największej liczby Polaków kwotą 30 zł, 60 zł, 100 zł lub nawet 
większą! 

Włączenie się w obronę młodzieży przed deprawacją ze strony ideologii LGBT, w obronę 
tradycyjnej rodziny i życia, jest naszym wspólnym obowiązkiem. To od nas, od naszej 
świadomości i aktywności, zależy to, jak będzie wyglądała przyszłość nasza i kolejnych pokoleń 
Polaków. Wierzę, że wspólnie zatrzymamy tę rewolucję! Serdecznie pozdrawiam 

 
 

  

  

Wspieram działania Centrum Życia i Rodziny!  
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Centrum Życia i Rodziny 
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Z dopiskiem: „Darowizna na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny” 
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https://info.wiara.pl/doc/7667603.Nowy-Jork-

Kardynal-Dolan-zadowolony-z-decyzji-broniacej-

prawa 

 

Kardynał Archidiecezji Nowego Jorku Timothy Dolan uznał orzeczenie Sądu Najwyższego 
USA przyznające prawo trenerowi szkoły średniej do modlitwy z uczniami-zawodnikami 
"wielkim zwycięstwem". Odmawiając zaprzestania modlitwy został on przez władze 
pedagogiczne zawieszony. 

Sądy niższej instancji zgadzały się z stanowiskiem kierownictwa Bremerton High School oraz 
okręgu szkolnego stanu Waszyngton, odsuwającym trenera Josepha Kennedy'ego od zajęć z 
młodzieżą. Utrzymywali, że może to być postrzegane jako przymus uczniów, czy też poparcie 
rządu dla konkretnej religii. 

Przeczytaj:  USA. Sąd Najwyższy przyznaje, że na boisku można się modlić 

2 marca Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) wystąpiła do Sądu 
Najwyższego USA o poparcie dla postawy Kennedy'ego. Po przychylnym dla niego orzeczeniu 
kardynał Dolan, przewodniczący Komisji Wolności Religijnej przy USCCB, akcentował, że "należy 
zawsze pamiętać o znaczeniu modlitwy w życiu Amerykanów". 

"Wolność modlitwy jest niezbędna do moralnego obowiązku, jaki wszyscy ludzie mają wobec 
prawdy. () Decyzja Sądu, która zapobiega przymusowemu odrzuceniu dobrowolnej modlitwy z 
życia publicznego, jest wielkim zwycięstwem wszystkich Amerykanów, którzy pragną odkrywać 
prawdę i żyć prawdą" - podkreślił nowojorski kardynał cytowany we wtorek przez katolicki 
magazyn "The Tablet". 

27 czerwca Sąd Najwyższy większością głosów 6:3 uznał, że trener amerykańskiego futbolu (który 
po meczach modlił się na boisku wraz zawodnikami szkoły średniej) ma konstytucyjne prawo do 
modlitwy. Sędzia Neil Gorsuch w opinii większości uzasadniał, że postępowanie Kennedy'ego było 
chronione przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA. 

Trener powiedział po ogłoszeniu wyroku: "cieszę się, że mógłem walczyć o prawa i wolności 
wszystkich ludzi". Według jego prawnika, Kelly'ego Shackelforda, Kennedy stanie się teraz 
synonimem wolności wyznania w USA. 

 

 

https://info.wiara.pl/doc/7667603.Nowy-Jork-Kardynal-Dolan-zadowolony-z-decyzji-broniacej-prawa
https://info.wiara.pl/doc/7667603.Nowy-Jork-Kardynal-Dolan-zadowolony-z-decyzji-broniacej-prawa
https://info.wiara.pl/doc/7667603.Nowy-Jork-Kardynal-Dolan-zadowolony-z-decyzji-broniacej-prawa
https://info.wiara.pl/doc/7666953.USA-Sad-Najwyzszy-przyznaje-ze-na-boisku-mozna-sie-modlic


https://stacja7.pl/z-kraju/mezczyzna-z-wielkim-

krzyzem-na-ramieniu-ponownie-wyruszyl-w-polske/ 

 

Michał Ulewiński po raz kolejny przemierza Polskę z wielkim Krzyżem na ramieniu. Tym razem cel 

pielgrzymowania związany jest z Cudownym Medalikiem. “Będę pielgrzymował przez Polskę z 3 

metrowym Krzyżem" - tłumaczy. Jako Prezes Fundacji będę pielgrzymował przez Polskę z 3 

metrowym krzyżem, aby nim wyryć duchowy ślad krzyża wpisanego w literę M – informuje na 

swoim profilu Michał. Mężczyzna rozpoczął swoją pielgrzymkę 24 czerwca w Święto Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i zajmie ona ok. 60 dni. W każdym skrajnym punkcie stanie 3-metrowa kapliczka 

z figurą Matki Bożej Niepokalanej, w sumie stanie 12 kapliczek i w ten sposób powstanie znak 

krzyża wpisanego w literę M. W roku 2023 zostanie stworzonych 12 kolejnych kapliczek 

otoczonych barierką w kształcie gwiazdy i zostaną umieszczone na terenie Polski w takich 

miejscach, aby odwzorować gwiazdy z  Cudownego Medalika – informuje. W roku 2024 Fundacja 

będzie chciała dopełnić dzieła Cudownego Medalika i stworzyć awers medalika.

 

https://stacja7.pl/z-kraju/mezczyzna-z-wielkim-krzyzem-na-ramieniu-ponownie-wyruszyl-w-polske/
https://stacja7.pl/z-kraju/mezczyzna-z-wielkim-krzyzem-na-ramieniu-ponownie-wyruszyl-w-polske/


https://www.liturgia.pl/upolitycznione-kazania-i-

przegadana-liturgia-jakie-pierwsze-wnioski-po-

procesie-synodalnym/ 

   

 

– Wierni Archidiecezji Krakowskiej także wyrazili swoje niezadowolenie z jakości kazań i homilii. Wytykano np. zbyt długie i zawiłe 

homilie, brak przygotowania do głoszenia, upolitycznienie kazań. „Takie upolitycznienie orędzia zbawczego zniechęca wiernych do 

Kościoła. Jest to na tyle istotny problem, że wielu respondentów domagało się surowych kar dla kapłanów polityków” – czytamy w 

syntezie synodalnej archidiecezji. Wierni docenili natomiast jakość i styl kazań dla dzieci. Dokument porusza także kwestie 

poziomu liturgii, podkreślając rolę istniejącej szkoły ceremoniarzy i dbałość o piękno liturgii w parafiach.  

- w Archidiecezji Poznańskiej. – Generalnie taki był wniosek, że z Mszą świętą mamy jednak problem. Odbierana jest ona 

zazwyczaj jako „teatr jednego aktora”, szczególnie w mniejszych środowiskach. Świeccy pytali, dlaczego liturgia jest tak 

przegadana, dlaczego na początku Mszy świętej czasem się wita wiernych, dziękuje, dlaczego są takie długie ogłoszenia. W czasie 

konsultacji podnoszono sprawę, że podczas liturgii „jest za mało ciszy, adoracji, kontemplacji, takiego wymiaru liturgii, by było to 

bardziej spotkanie z Bogiem, a nie tylko ze sobą wzajemnie”. Tę sugestię świeckich podjął abp Stanisław Gądecki podczas homilii 

wygłoszonej w czerwcu br. pod Krokwią, mówiąc, że w liturgii czasem bardziej chwali się człowieka niż Boga. 

 

https://www.liturgia.pl/upolitycznione-kazania-i-przegadana-liturgia-jakie-pierwsze-wnioski-po-procesie-synodalnym/
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Piotr Larysz 
662 subskrybentów 
SUBSKRYBUJ 

Fragment z Modlitwy Wiernych Piekary Śląskie 31.05.2020 w języku literackim (po Śląsku). Pielgrzymka 

w czasie epidemii była wyjątkowa, odbyła się tylko w Bazylice Piekarskiej. Modlitwę wiernych czytali: 

Jacek Glanc i Dominik Pszczoła. Bóg zapłać za modlitwę. Wielu z pielgrzymów uczestniczyło w niej 

poprzez media; Radio, Telewizję i Internet. Źródło: https://www.radio.katowice.pl/zobacz,... 

 
Video: https://youtu.be/D3NSWLpkG3k 
 

Śląska gwara - Biblia po śląsku: Nowy Testament 

 
https://tuudi.net/biblia-po-slasku/ .  https://www.youtube.com/watch?v=WbAHIDJyVy8 
https://vod.tvp.pl/video/slaska-wielkanoc,slaska-wielkanoc,59655883 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCfkT6k8Xz96JWcknATEALlg
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWhibXlDYXlhMGlSa1daOGJDdjZEQ1A1Mi1DZ3xBQ3Jtc0trQmt2dFJIZkppdWVGRnlwa1h4cndHekdIRnFtNDlvX0VkUHpmSUQwcUs3eHBMMEM4ZWNrbW5nSnAzVTdKMkQtQnpxWEMxeDdJdlNFVjJGcGFOLWZxTVhJbDBhalNlb0RpeUNGYzgtUms1TlkwUVdFdw&q=https%3A%2F%2Fwww.radio.katowice.pl%2Fzobacz%2C49556%2CModlitwa-mezczyzn-Sanktuarium-Matki-Boskiej-Piekarskiej-Transmisja.html&v=D3NSWLpkG3k
https://youtu.be/D3NSWLpkG3k
https://tuudi.net/biblia-po-slasku/
https://www.youtube.com/watch?v=WbAHIDJyVy8
https://vod.tvp.pl/video/slaska-wielkanoc,slaska-wielkanoc,59655883


Bóg się mamo nie pomylił (cover) 

 
https://youtu.be/VRL-mRBYmBs . https://youtu.be/9LAnpHKFYSI 
 

 
Hania Cieślak 
24,4 tys. subskrybentów 
SUBSKRYBUJ 

Nie mogło oczywiście zabraknąć tego utworu na moim 

kanale. Wzruszająca przy której zbiera się na płacz... 

Dedykuję rodzicom wychowującym dzieci niepełnosprawne.  
 

Ja, który nigdy nie powiem mama, ja, który nigdy nie zawołam tata, ja, który pozostanę dzieckiem tylko 

wzrokiem powiem wam dziękuję. W twoich ramionach mamo, czuję się bezpiecznie, a jeśli jestem zbyt 

ciężki, to połóż mnie na ziemi Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości.  

 

Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości. Ty, która myślałaś o mnie pięknie, później pytałaś się 

kim będę, w twoich oczach widziałem smutek, zagubienie, ale później zwyciężyła miłość, mamo. I 

wiedziałaś, że musisz dać więcej miłości, przycisnęłaś mnie do serca i obdarzyłaś pocałunkiem, którego nie 

otrzyma inne dziecko.  

 

Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości. Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości. 

Ty jesteś moją przyjaciółką mamo, ty kochasz tak jak kocha Bóg. Nie potrafię mówić, ale ty słuchaj mojego 

serca, które bije tylko dla ciebie, przede wszystkim dla ciebie mamo.  

Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości. Bóg się mamo nie pomylił - narodziłem się z miłości. 
 
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI 

 

https://youtu.be/VRL-mRBYmBs
https://youtu.be/9LAnpHKFYSI
https://www.youtube.com/c/HaniaCie%C5%9Blak
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI


"Nie przestanę ufać" 

 

  
https://youtu.be/aSCtGDeSCXU 
 

Bafussam piękna modlitwa afrykańska 

 
https://youtu.be/lB4eIuAj8Y0 
 
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI

 
 

https://youtu.be/aSCtGDeSCXU
https://youtu.be/lB4eIuAj8Y0
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI


 
https://youtu.be/ARH2N-7BaqI 

Bułat Okudżawa Gustaw Lutkiewicz Francois 
Villon - Modlitwa 

 https://youtu.be/LrnDWtrhaIQ 

 https://youtu.be/CvGU8pOV8XM

 

https://youtu.be/ARH2N-7BaqI
https://youtu.be/LrnDWtrhaIQ
https://youtu.be/CvGU8pOV8XM
https://youtu.be/CvGU8pOV8XM


Niesamowicie piękna muzyka Sergey Grischuk! 
Kolekcja NAJLEPSZYCH melodii, z których 
gęsia skórka 

 
https://youtu.be/-ld0wUapmcE 

Summer dream.NFT music 

 https://youtu.be/E2J8xvS9YEw 

Zdrowaś Maryjo po Francusku: Je vous salue 
Marie 

 https://youtu.be/k5l6u0LXvx8 . https://youtu.be/K7oNvytEbaI 
https://youtu.be/6NfD36wV20w 

 

https://youtu.be/-ld0wUapmcE
https://youtu.be/E2J8xvS9YEw
https://youtu.be/k5l6u0LXvx8
https://youtu.be/K7oNvytEbaI
https://youtu.be/6NfD36wV20w


https://wbieszczady.pl/przed-ii-wojna-swiatowa-w-siankach-miescil-sie-bieszczadzki-osrodek-narciarski-zdjecia/ 

 

 

Leżące w obszarze tzw. “Bieszczadzkiego Worka” Sianki przyciągają wszystkich, którzy szukają miejsc urokliwych, odludnych i 
tajemniczych. Przemierzając dzisiaj bezludne tereny doliny Górnego Sanu trudno uwierzyć, że przed II wojną światową było to 
modne letnisko, które odwiedził m.in. Józef Piłsudski i Wincenty Pol. A jeszcze trudniej uwierzyć, w to, że był to również znany 
ośrodek narciarski z torem saneczkowym i skocznią narciarską, w którym zorganizowano w 1936 roku pierwsze narciarskie 
Mistrzostwa Polski klubów robotniczych. W szczytowym okresie rozwoju turystycznego Sianki posiadały wspaniałą bazę 
noclegową, znajdowało się tu m.in. 6 pensjonatów, schronisko Polskiego Towarzystwa Narciarskiego i liczne domy letniskowe. 
Funkcjonowały restauracje, sklepy, korty tenisowe, piekarnia, karczma, szkoła i urząd pocztowo – telegraficzny. 

 

 

https://podroze.onet.pl/ciekawe/sianki-

najdalej-wysunieta-na-poludnie-wies-polski-i-jej-

historia/dcczc9s 

https://gorydlaciebie.pl/bieszczadzkie-sianki-po-

obu-stronach-granicy/ 

https://ksiazki.wp.pl/to-przemilczana-historia-jeszcze-do-1939-r-tetnilo-tam-zycie-6785032537393728a 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5017130/tak-blisko-tak-daleko-bieszczady-po-drugiej-stronie-granicy 

Po wojnie obszar przedwojennej gminy Sianki znalazł się głównie w ZSRR oprócz lewobrzeżnej części 

Beniowej i lewobrzeżnej części Sianek, które przypadły Polsce wchodząc w skład gminy Tarnawa Niżna w powiecie 

leskim w woj. rzeszowskim. W 1952 roku obszary te weszły w skład nowo utworzonego powiatu ustrzyckiego
[6]

. 

Polacy o przeszłości nawet do dziś mówią ściszonym głosem. To wszystko jednak nie 

unieważnia gospodarczego czy turystycznego potencjału tych miejsc. Szczególnie, że 

Bieszczady po ukraińskiej stronie bywają nawet piękniejsze. 

Katarzyna Fedyczkanycz z Sianek nie wyjechała, nawet kiedy obywatelstwo w dowodzie zmienili 

jej z polskiego na "ZSRR", a jeszcze później na ukraińskie. Czemu nie wyjechała, skoro miała 

wybór? "Pochodziliśmy z Sianek, tu nasze źródło, więc zostaliśmy" – mówi. 
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https://pch24.pl/80-lat-temu-niemcy-
wymordowali-polska-ludnosc-cywilna-w-rajsku/ 

  

(fot. bielsk.eu)   

 

16 czerwca 1942 r. niemiecka policja i żandarmeria zamordowały 149 cywilnych mieszkańców 
Rajska na Podlasiu. Wiele osób wywieziono do Rzeszy. Wieś zrównano z ziemią. Główni sprawcy 
nie ponieśli kary za zbrodnię. 
Rajsk leży ok. 40 kilometrów na południe od Białegostoku. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 
XVI wieku. Sołtys Rajska, Irena Tiszuk wyjaśnia w rozmowie z PAP: „Nie mamy dokładnych 
danych, ile osób liczyła wieś w dniu wybuchu wojny. Można jednak przyjąć, że było około 600 
mieszkańców. Żyła tu głównie ludność prawosławna, a także katolicy”. 
Od września 1939 do 24 czerwca 1941 r. trwała tu sowiecka okupacja. 22 lipca 1941 r. Rajsk 
znalazł się na terenie tzw. „Bezirk Bialystok” (okręg Białystok), kierowanego przez gauleitera 
Ericha Kocha. Administracja składała się z siedmiu komisariatów powiatowych (Kreiskomissariat): 
Białystok, Bielsk Podlaski, Grajewo, Grodno, Łomża, Sokółka i Wołkowysk. 
Komisarzem powiatowym (Kreiskommissar) był Walter Thubenthal rezydujący w Bielsku 
Podlaskim. 

 

Od momentu utworzenia Bezirk Bialystok Niemcy realizowali politykę eksterminacji wobec 
miejscowej ludności, zarówno osób wyznania rzymsko-katolickiego i prawosławnego, jak i wobec 
Żydów, zgromadzonych na terenie gett. Jedną z form represji były kontyngenty – przymusowe 
dostawy zboża, ziemniaków i innych produktów dla okupanta. W 1941 r. w Bielsku Podlaskim 
Niemcy utworzyli getto dla ludności żydowskiej oraz Strafarbeitslager – karny obóz pracy. 
Osadzano w nim m.in. za nielegalny ubój zwierząt, niestawienie się na wezwanie urzędu pracy 
(Arbeitsamt) lub niewywiązanie się z kontyngentowych dostaw. 
Do 14 czerwca 1942 r. represje okupanta omijały Rajsk i jego mieszkańców. Tego dnia w okolicy 
pojawili się sowieccy partyzanci. 

 

Ks. Stefan Iwankiewicz, proboszcz w prawosławnej parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
wspominał: 

https://pch24.pl/80-lat-temu-niemcy-wymordowali-polska-ludnosc-cywilna-w-rajsku/
https://pch24.pl/80-lat-temu-niemcy-wymordowali-polska-ludnosc-cywilna-w-rajsku/


„W niedzielę, 14 czerwca, o świcie we wsi byli partyzanci, mówiący po 
rosyjsku. Odwiedzali Rajsk, jak prawie każdą wieś leżącą blisko lasów. 
Tego samego dnia przez Rajsk w kierunku Strabli przejechał samochód 
osobowy. Po paru godzinach wracał. Zatrzymał się koło sołtysa. Byli to 
Niemcy, a z nimi kobieta z dzieckiem, handlujący sacharyną. Potem 
Niemcy pojechali w stronę Chraboł. Gdy przejeżdżali koło cmentarza, 
padły strzały. Dwie osoby w samochodzie zginęły, kobieta została ranna. 
Kobietą i dzieckiem zajęła się matuszka Iwankiewicz”. 
 

Na wieść o zdarzeniu, dowódca SS i Policji Okręgu Białystok SS-Standartenfuhrer (pułkownik) 
Werner Fromm wydał rozkaz pacyfikacji wsi Rajsk. Rano 16 czerwca 1942 roku kordon złożony z 
niemieckich żandarmów z Bielska dowodzonych przez Ulricha Rennera oraz policjantów 
Schutzpolizei (policja ochronna) pod dowództwem Franza Paula Lampe otoczył Rajsk. 
Prowadząca miejscową Izbę Pamięci Eugenia Szumska wspominała: „Na wzgórzu przy cerkwi 
zaczął się sąd. A był taki, że z jednego domu miała być rozstrzelana głowa rodziny. Nie było ojca, 
brano syna, nie było syna, szła matka albo córka. A potem popędzono ich za wieś. Wiedzieli, że 
idą na zatracenie. Ale ucieczki już nie było. Wieś otoczono podwójnym pierścieniem żandarmerii i 
gestapo. Za wsią, gdzie były jamy na kartofle, zatrzymali się. Te jamy pogłębiali więźniowie z 
Pilik”. 
Niemieccy policjanci i żandarmi rozstrzelali 149 mieszkańców Rajska, w tym co najmniej 24 
kobiety. Grupę mieszkańców, w tym młodzież wywieziono na roboty przymusowe do Rzeszy. 
Pozostałych wysiedlono. „Niemcy spalili wszystkie zabudowania wsi. Nakazali wyrwać bruk z 
głównej ulicy. Położono go na drodze prowadzącej do Białegostoku, obecnej krajowej drodze 19” 
– opowiada Irena Tiszuk. Wycięto okoliczne drzewa, zasypano studnie. Rozebrano miejscowy 
cmentarz. 
Okupant wydał zarządzenie podpisane przez dowódca SS i policji, Fromma. Pod groźbą kary 
śmierci mieszkańcom zniszczonej wsi zakazano odbudowy domów. Rajsk przestał istnieć. 
Irena Tiszuk opowiada: „Pierwsi mieszkańcy powrócili tu w 1946 roku. Początkowo mieszkali w 
tymczasowych ziemiankach, chatkach. Dopiero później odbudowali domy”. 
W dwudziestą rocznicę wydarzeń zbudowano pomnik upamiętniający ofiary tragedii. Nie powiodły 
się próby Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce postawienia przed sądem 
sprawców zbrodni. 
W 1967 r. sąd w Hagen (Nadrenia) skazał Franza Lampe na karę trzech lat więzienia za udział w 
zamordowaniu kilku osób w lipcu 1943 r. Wcześniej ten sam sąd uniewinnił byłego oficera 
hitlerowskiej policji z zarzutu udziału w innych zbrodniach na ludności cywilnej, m. in. masakrze w 
Rajsku. Sprawiedliwości uniknął również były komendant żandarmerii Ulrich Renner, jeden z 
wykonawców zbrodni w Rajsku. 
Bezkarny pozostał główny inicjator zbrodni, Werner Fromm. W czasie wojny awansowano go i 
przeniesiono z Białegostoku na dowódcze stanowisko do okupowanego Sarajewa (ob. Bośnia i 
Hercegowina). Przez lata pracował w RFN jako handlowiec. 10 maja 1981 r. zmarł w wieku 76 lat 
w Bielefeld (RFN). 
Rozstrzelanie 149 mieszkańców Rajska nie było jedyną masakrą ludności cywilnej i pacyfikacją 
wsi na Podlasiu dokonanej przez niemieckich okupantów. 17 lipca 1943 zamordowali oni 257 
mieszkańców wsi Krasowo-Cząstki. W tym samym miesiącu spacyfikowano wsie Sikory-
Tomkowięta (49 osób) i Wnory-Wandy (27). Kilkadziesiąt osób zginęło podczas egzekucji we 
wspomnianym Lesie Pilickim tzw. Osuszku koło Bielska Podlaskiego. Szacuje się, że w czasie 
okupacji zamordowano tam co najmniej 800-900 osób. 26 sierpnia 1943 r. hitlerowcy 
spacyfikowali Jasionowo w gminie Lipsk, mordując 58 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. W 
marcu 1944 r. podczas masakry wsi Jabłoń-Dobki żandarmi zastrzelili lub spalili żywcem 93 
osoby. (PAP) 
 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fizyczną obecność”. 

Transmisje: https://msza-online.net/  lub http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy   

Msza Święta oglądana online - https://msza-online.net/  nie zastępuje tej, w której 

uczestniczy się w kościele. Nic nie zastąpi udziału w Mszy Świętej na żywo.                            

"W sytuacjach, w których nie jest możliwe udanie się na Mszę Świętą, nie ma też 

obowiązku jej zastąpienia" inną formą udziału. Nie ma więc obowiązku słuchania, 

czy oglądania Mszy Świętej, bowiem to nigdy, nie jest uczestnictwem. Inne 

sakramenty przez media tez nie są ważne. Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu 

uczestniczyć w liturgii i bierze udział w niej poprzez telewizję, dokonuje aktu 

pobożnego i duchowo pożytecznego stwierdził Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 

 

 

Od uczestniczenia we Mszy Św. zwalniają: choroba, nadmierna odległość od kościoła, 

pielęgnowanie chorego, opieka nad dzieckiem, obowiązki służbowe…  

                    M S Z A    Ś W I Ę T A  

https://msza-online.net/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
https://msza-online.net/


Kamery internetowe -   Pokaż na mapie . Msze Święte online z setek dostępnych kościołów.                                                                                               

Zobacz najwspanialsze konstrukcje sakralne oraz święte miejsca, do których każdego dnia 

zmierzają                                                                                                                                             

tysiące wiernych. https://www.worldcam.pl/kamery/tematyka/koscioly    

Lourdes -  https://www.worldcam.pl/kamery/europa/francja/2991-lourdes-sanktuaria-maryjne  

Fátima -   https://www.worldcam.pl/kamery/europa/portugalia/3457-fatima-sanktuarium-maryjne 

Londyn -  https://player.bobola.church/  -  Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo   

Wilno -  https://youtu.be/TpvlKi_ldZs  -  https://www.youtube.com/watch?v=TpvlKi_ldZs 

Kodeń -  https://youtu.be/zf7D2m4q4e4  -   https://www.youtube.com/watch?v=zf7D2m4q4e4  

Jasna Góra -  https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o  -  https://youtu.be/wJFxJjTob9o 

Łagiewniki -  https://youtu.be/HLl4EqLe1Mo  -  https://www.youtube.com/watch?v=HLl4EqLe1Mo                                                                                                                                                                                                                          

Strachocina -  https://www.youtube.com/watch?v=sPFiOao5GBY  -  

https://youtu.be/sPFiOao5GBY                                                             

Tyniec -  https://youtu.be/vKxzcX0nhsk  -  https://www.youtube.com/watch?v=vKxzcX0nhsk 

Niepokalanów -  https://youtu.be/IUZ-Itzg1BI  -  https://www.youtube.com/watch?v=IUZ-Itzg1BI 

Trydencka -  https://youtu.be/fqkLSEq-pNI  - https://www.youtube.com/watch?v=fqkLSEq-pNI 

Greckokat. -  https://youtu.be/FgQ4XuTJiO8  -  https://www.youtube.com/watch?v=FgQ4XuTJiO8  

 

Maronicka -  https://youtu.be/HZRJpRZA_Kc  -  

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

 

Koptyjska -  https://youtu.be/tQocNI9bEOQ  -  https://www.youtube.com/watch?v=tQocNI9bEOQ 

 

Wschodni ryt  -  https://youtu.be/j_26wND4rrk   -  https://www.youtube.com/watch?v=j_26wND4rrk  

 

-  Katolickie Stacje   http://radiokatolickie.pl/stacje/ 

-  Polskie i Polonijne - http://www.radiostacje.com/     

-  Radio Maryja - http://www.radiomaryja.pl/ 

-  Radio Jasna Góra - http://online.radiojasnagora.pl:8000/rjg                                                                                                                                                                                                                                                                     

-  Radio Anioł Beskidów - https://youtu.be/s61n-Jo6tUA                                                                                           

- https://onlineradio.pl/aniol-beskidow/   - https://www.youtube.com/watch?v=s61n-Jo6tUA                                                                                                                                                                                                                                                      

-  Radio Bobola - Londyn - https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/                                                                                                                            

-  Słuchaj w radio BOBOLA lub oglądaj transmisję z kościoła – na żywo  

-  Radio Chicago: https://polski.fm/kategoria/chicago/  
 

TELEWIZJE -  https://wwitv.com/portal.htm                                                                                                                                                                           

Religijne kanały -  https://wwitv.com/religious_tv/index.html   

Oglądaj TV Trwam na żywo z Polski . 

 

 

 

 

 

 

K   A   M   E   R   Y :             
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Oglądaj Sat2000 (włoski) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj TV Watykańską (włoską) na żywo z Watykanu . 

Oglądaj CETV Nitra (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj telewizję Bratysława (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj TV Lux (słowacki) na żywo ze Słowacji . 

Oglądaj Canal Luz (hiszpański) na żywo z Argentyny . 

Oglądaj RIT TV (portugalski) na żywo z Brazylii . 

Oglądaj TV NOE (czeski) na żywo z Czech . 

Oglądaj KTO TV (francuski) na żywo z Francji . 

Oglądaj TV7 (fiński) na żywo z Finlandii . 

Oglądaj Al Aqsa TV (arabski) na żywo z Palestyny . 

Oglądaj CCTV 4 (chiński) na żywo z Chin . 

Oglądaj telewizję Mohabat (perska) na żywo z Iranu . 

Oglądaj Białoruś 24 TV (rosyjski) na żywo z Białorusi . 

TVP -  https://tvpstream.vod.tvp.pl/   

 

Kiedy? Msza Święta -  

https://www.kiedymsza.pl/mapa/?m=51.919438,19.145136,14 
Stworzyłem tę stronę z myślą o wygodzie tych, którzy czasami szukają Mszy Św. w innym kościele, bo są na wakacjach, lub w innym miejscu 

niż zazwyczaj. Z zawodu jestem informatykiem, tworzę nowoczesne witryny www, zatem zadanie było dla mnie dość proste. Strona sprawdza, 

skąd się wchodzi (najlepiej przeglądać ze smartphona) i szuka Mszy Św. w kościołach w okolicy 10km. 

Msza Święta na świecie -  http://emigracja.chrystusowcy.pl/                                                                                                 

np. Lwów / parafia@lwowskabazylika.org.ua : Niedziela: godz. 7.00; 10.00; 11.30; 13.00; 18.00; Dni powszednie: godz. 7.30, 10.00, 18.30                                                                                            

PARYŻ - Świętej Genowefy, 18, rue Claude Lorrain: Niedziele i święta, godz. 9.30; 11.30; 18.00. Dni powszednie, godz. 18.00                                                                                                                                         

WILNO - Kościół pw. św.Teresy (Ostra Brama), ul. Ausros Vartu 14, Niedziela, godz. 9.00, 13.00 i 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Afryka   Ameryka Południowa  

Ameryka Północna  Australia i Nowa Zelandia  

Azja  Europa  
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Ks. Prałat Wacław Schenk  mówił, że jeżeli 

cokolwiek robimy, to trzeba się do tego dobrze 

przygotować. I wtedy, połowa roboty jest  już za nami.   

Jeśli mamy się modlić, to trzeba na chwilę zastanowić 

się, z Kim będziemy rozmawiać.  

Jeśli, będę odprawiał Mszę Świętą, to trzeba przed Mszą Świętą 

wszystko przygotować, pozaznaczać modlitwy i pootwierać 

Księgi Liturgiczne. Jest niedopuszczalne, by robić to w czasie 

Mszy Świętej, zaś przygotowanie darów ofiarnych 

rozpoczynamy dopiero  po zakończeniu Modlitwy Wiernych. I 

żadnych rozmów w czasie Mszy Świętej, przy ołtarzu, czy też 

przy Tabernakulum. A jeśli jest coś ważnego do ogłoszenia, to piszemy na kartce i 

podajemy kartkę Celebransowi. 

 
 

                                                                                            http://www.savoir-vivre.com.pl/  http://www.savoir-vivre.com.pl/?11.-w-kosciele,110                                                                     

 

 

 
parafia św. Marii Magdaleny w Rabce. 

 

http://liturgia.wiara.pl/doc/2489431.O-uwadze-podczas-medytacji     

https://www.pch24.pl/8-rzeczy-ktorych-nie-wolno-ubrac-do-kosciola--nawet-goracym-

latem,36414,i.html  FILM: „Uszanować Dom Boga”!:  https://youtu.be/vyCxz9J6UAE          

https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg   
http://www.youtube.com/watch?v=U8oROQsMjYk                  

 

„Spodnie kościółkowe”? Paulini 

przypominają o godnym stroju na 

Jasnej Górze. „Były tak zwane buty 

kościołowe, spodnie kościołowe czy 

koszula kościołowa. To oznaczało, że 

jest specjalny strój do kościoła. Ten 

pozornie zewnętrzny problem ubioru 

niesie za sobą dużo poważniejszy 

problem, wewnętrzne usposobienia 

do relacji z Panem Bogiem”.: 
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-

kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-

stroju-na-jasnej-gorze/ 

 

 

 

 

 

 

https://pch24.pl/8-rzeczy-w-ktore-nie-wolno-sie-ubrac-do-kosciola-nawet-goracym-latem/ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

Pewien Generał mówił, że kiedy 

wstanie, myje się, goli, czyści buty, 

zakłada mundur, a potem modli się.                                 

Na rozmowę z Bogiem,                                                    

trzeba się przygotować. 

http://www.savoir-vivre.com.pl/
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https://www.youtube.com/watch?v=JkiMT_V_FUg
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https://pch24.pl/8-rzeczy-w-ktore-nie-wolno-sie-ubrac-do-kosciola-nawet-goracym-latem/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 



https://pl.aleteia.org/2022/06/28/spowiedz-czy-

mozna-nie-wyznac-grzechu-ciezkiego-i-nie-popelnic-

swietokradztwa-wyjatki/ 

 

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których wystąpi „niemożliwość moralna” integralnego wyznania 

grzechów podczas spowiedzi. Poniżej wymieniamy takie przypadki. 

Czy zatajenie grzechu zawsze jest zatajeniem? 

Jest to przypadek, w którym spowiadający się z uzasadnionych przyczyn nie wyzna konkretnego grzechu ciężkiego, który 

pamięta, ale nie zaciąga przy tym winy, ponieważ wyznanie grzechu pociągałoby za sobą niebezpieczeństwo lub poważną 

niedogodność dla niego samego, spowiednika lub osoby trzeciej. Do takich przypadków zalicza się: 

1. Niebezpieczeństwo zniesławienia penitenta, gdy wyznanie grzechów miałoby odbywać 
się w warunkach, w których inni mogliby usłyszeć, z czego on się spowiada (e.c. w 
zatłocoznym kościele, na sali szpitalnej). To także przypadek, w którym spowiedź miałaby 
się znacząco wydłużyć, powodując zdziwienie znajdujących się w pobliżu. 

2. Wyjątkowo duży i uzasadniony wstyd wobec konkretnego spowiednika. Chodzi tu w 
pierwszym rzędzie o niedogodność związaną nie tyle ze wstydliwym charakterem grzechu, 
co z osobą spowiednika, który jest na przykład synem, bratem, przyjacielem, podwładnym 
(podwładni u przełożonych nie powinni się spowiadać z zasady, a w niektórych wypadkach 

https://pl.aleteia.org/20

22/06/21/spowiedz-a-

co-jesli-zapomne-o-

jakims-grzechu-a-jesli-

cos-zataje/ 

https://pl.aleteia.org/20

22/06/18/czy-mozna-

dostac-jednorazowe-

rozgrzeszenie-np-na-

pierwsza-komunie-lub-

chrzest-dziecka/ 

https://pl.aleteia.org/20

22/06/10/rozgrzeszenie-

warunkowe-czy-

spowiednik-moze-

uzaleznic-rozgrzeszenie-

od-spelnienia-jakiegos-

warunku/ 
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prawo kanoniczne wręcz tego zakazuje) spowiednika. 
Oczywiście z zasady należy unikać tworzenia takich sytuacji, w których mogłaby wystąpić 
niemożliwość moralna integralnego wyznania grzechów z tego powodu, poza przypadkami 
wyższej konieczności (o których za chwilę). 

3. Niebezpieczeństwo zgorszenia lub grzechu spowiednika lub penitenta. Przyjmuje się, 
iż penitent nie jest zobowiązany czynić wyznania, które zagrażałoby dobru duchowemu 
jego samego lub spowiednika. Właściwie sprowadza się to do tego, że spowiednik nie 
powinien dopytywać zbyt szczegółowo penitenta, jeśli wie o jakiejś jego słabości, a 
dopytywanie mogłoby nieść ze sobą niebezpieczeństwo niepotrzebnego upokorzenia go 
lub doprowadzić do rozpaczy, zwątpienia w możliwość poprawy itp. 
Analogicznie penitent, który wie o jakiejś słabości spowiednika może ze względu na jego 
dobro duchowe wyznać grzech nieco bardziej ogólnie (e.c. zamiast o cudzołóstwie, mówiąc 
o grzechu przeciwko czystości). Sytuacje takie wynikają jednak z uprzedniej znajomości 
penitenta i spowiednika, i z zasady należy ich unikać, by nie tworzyć okazji do nadużyć. 
Jeśli penitent specjalnie wybiera takiego spowiednika, to powstaje uzasadniona obawa, że 
świadomie i intencjonalnie działa na szkodę integralności swego wyznania, co stawia pod 
znakiem zapytania ważność samej spowiedzi i otrzymanego rozgrzeszenia. Spowiednik 
zaś powinien (nawet bez podawania powodu) zalecić takiemu penitentowi wybieranie w 
przyszłości innego spowiednika. 

4. Penitent o skłonnościach skrupulata ze względu na swoje zaburzenie nie musi 
przesadnie starać się o integralność wyznania grzechów. Na pewno nie powinien 
powtarzać grzechów wyznanych już przy wcześniejszych spowiedziach. Najczęściej ponosi 
przez to szkodę duchową, tracąc wiarę w rzeczywistą skuteczność sakramentu pokuty i 
pojednania. 

5. Uzasadniona obawa utraty pracy, będącej źródłem utrzymania lub innej poważnej 
szkody swojej lub osób trzecich. To oczywiście bardzo rzadkie sytuacje typu – „kościelny 
spowiada się zatrudniającemu go proboszczowi, że podkrada z tacy”. Twardą zasadą jest, 
że spowiednik w żadnych okolicznościach nie może korzystać z wiedzy uzyskanej przy 
okazji spowiedzi (nawet w prywatnej rozmowie z penitentem nie powinien odwoływać się do 
niej, jeśli penitent nie powie mu o problemie/sprawie poza spowiedzią lub przynajmniej sam 
nie poprosi/nie wyrazi jasno zgody na to, by spowiednik nawiązał do tego, o czym była 
mowa przy spowiedzi). 
Niemniej, jeśli w konkretnym przypadku penitent może żywić uzasadnioną i poważną 
obawę, że spowiednik – nawet mimowolnie – będzie miał problem z rozgraniczeniem forum 
sakramentalnego i zewnętrznego (e.c. z powodu wzburzenia), to może poczynić wyznanie 
ze szkodą dla jego integralności, pomijając dany grzech przy tej spowiedzi lub wyznając go 
bardzo ogólnie.  

Każda z tych sytuacji może nastąpić tylko wówczas, gdy z naprawdę ważnych powodów 
spowiedzi nie można odbyć w innym terminie lub u innego spowiednika. Pominięcie lub 
obiektywnie ogólne (e.c. grzech przeciwko czystości zamiast cudzołóstwa) wyznanie grzechu 
dotyczyć może jedynie tego grzechu, z którym wiąże się moralna niemożliwość wyznania.                                                      
Grzech i tak trzeba wyznać                                                                                                                                                                               
Należy pamiętać, że każdy grzech ciężki niewyznany na spowiedzi – przez zapomnienie lub 
w związku z niemożliwością moralną w tzw. dobrej wierze – jest odpuszczany raz na zawsze, 
ale jedynie ubocznie (łac. indirecte). Ponieważ zaś prawo kanoniczne domaga się stanowczo 
i jednoznacznie, by każdy grzech ciężki został przedstawiony do bezpośredniego 
odpuszczenia, należy go wyznać przy najbliższej spowiedzi. Nawet wówczas, gdy 
spowiadający się nie wyznał danego grzechu ciężkiego z naprawdę ważnej przyczyny, nie 
zostaje zwolniony z obowiązku wyznania go w sprzyjających okolicznościach. Obowiązek ten 
ciąży na nim poważnie aż do czasu, gdy ów grzech wyzna w sakramentalnej spowiedzi. 
Zaniechanie dopełnienia tego obowiązku jest poważnym grzechem. 

Tekst napisany w oparciu o: ks. Marian Pastuszko, „Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960)” [w:] „Prawo 
Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 42/1-2, 1999, s. 3-56.

 



https://stacja7.pl/wiara/5-porad-papieza-franciszka-
dotyczacych-spowiedzi-to-nie-jest-pojscie-na-sesje-
tortur/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

 

Wybierasz się do spowiedzi? A może nadal się 
zastanawiasz? Przeczytaj pięć porad papieża 
Franciszka dotyczących                                                               
sakramentu pokuty i pojednania. 
1. Spowiedź jest pierwszym krokiem w podróży powrotnej do Pana 
„Jesteśmy jak małe dzieci, które próbują chodzić, ale upadają na ziemię i za każdym razem potrzebują podniesienia przez tatę. 

Przebaczenie Ojca stawia nas zawsze na nogi: przebaczenie Boga, spowiedź, jest pierwszym krokiem w naszej podróży powrotnej do 

Pana” – mogliśmy przeczytać w kwietniu na Twitterze papieża. 

 

2. Do spowiedzi nie przystępuje się jako osoba karcona, która musi się upokorzyć 
„Co jest centrum, grzechy, czy też Ojciec, który wybacza wszystko? Do spowiedzi nie przystępuje się jako osoba karcona, która musi 

się upokorzyć, ale jako dziecko, które biegnie, by przyjąć uścisk Ojca. A Ojciec podnosi nas w każdej sytuacji, przebacza nam każdy 

grzech. Dam wam małą radę: po każdej spowiedzi zostańcie kilka chwil, aby zapamiętać przebaczenie, które otrzymaliście. Strzeżcie 

tego pokoju w swoim sercu, tej wolności, którą odczuwacie w swym wnętrzu” – mówił papież do młodych na Słowacji we wrześniu 

2021 roku. 

 

3. Centrum spowiedzi jest Jezus, który na nas czeka 
„Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć moją duszę. Aby wyjść z większym zdrowiem duchowym. Aby 

przejść od nędzy do miłosierdzia. Centrum spowiedzi jest Jezus, który na nas czeka, słucha nas i przebacza nam. Pamiętajmy o tym: 

jesteśmy w sercu Jezusa przed naszymi błędami” – tłumaczył Franciszek w wideo prezentującym marcową intencję Papieskiej 

Światowej Sieci Modlitwy. 

 

4. Konfesjonał to nie sala tortur 
„Pójście do spowiedzi nie jest udaniem się na sesję tortur. To wyruszenie, by chwalić Boga, bo jako grzesznik przez Niego zostałem 

zbawiony. Czy czeka On na mnie, aby mnie obić kijami? Nie, czeka na mnie z czułością, aby mi wybaczyć. A jeśli jutro uczynię to 

samo? To idź raz jeszcze, i jeszcze, jeszcze, idź! On zawsze na nas czeka. To jest czułość Pana, pokora, łagodność…” – tłumaczył 

papież w czasie jednej z mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. 

 

5. On zawsze wybacza 
„Bóg bowiem nam niestrudzenie przebacza. Kiedy Piotr zapytał Jezusa: „Ile razy mam przebaczyć? Czy siedem razy” – Pan 

odpowiedział – „nie siedem razy, ale siedemdziesiąt razy”, to znaczy, zawsze. Jeśli w twoim życiu popełniłeś wiele strasznych 

grzechów, ale wyraziłeś skruchę, poprosiłeś o wybaczenie – to Bóg przebacza tobie natychmiast, On zawsze wybacza” (…) „Boże 

przebaczenie jest darmowe, bo Chrystus zapłacił cenę za nas. Nie musimy się więc zastanawiać, jak wiele Bóg może wybaczyć. 

Wystarcza skrucha i prośba o przebaczenie. Przykładem jest syn marnotrawny, przygotowujący słowa, kiedy jego ojciec wychodzi w 

pół drogi, obejmuje go” – podkreślał Franciszek w czasie homilii na mszy świętej w Domu Świętej Marty.

 

5 porad papieża Franciszka 

dotyczących spowiedzi. „To 

nie jest pójście na sesję 

tortur” 
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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          
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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: 

https://msza-online.net/
https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/
http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy
https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online
http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/
http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
https://radiowarszawa.com.pl/
https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/
https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/
https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
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
http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf
https://www.radiomaryja.pl/


https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-

Zakazne/Od-1-lipca-lekarz-rodzinny-zleci-nowe-

bezplatne-badania-Dobra-wiadomosc-dla-

pacjentow,233971,1017.html 

 

 Od 1 lipca lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci 
badanie na obecność przeciwciał wirusa HCV (anty-
HCV) na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Dotąd w Polsce bezpłatny test anty-HCV mógł zlecić 
jedynie lekarz chorób zakaźnych. W efekcie znaczna 
większość osób żyjących z wirusowym zapaleniem 
wątroby typu C (WZW C) nie otrzymywała terapii 

 Eksperci szacują, że z HCV żyje w Polsce nieco ponad 
100 tysięcy osób. Program lekowy zapewnia 
wszystkim bezpłatny dostęp do najnowocześniejszych 
terapii, które pozwalają na szybkie wyleczenie niemal 
100 proc. chorych 
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https://dorzeczy.pl/religia/316228/wielka-brytania-

chce-akceptacji-tzw-projektowania-dzieci.html 

 

 

Według sondażu, ponad połowa Brytyjczyków popiera tzw. "edycję genomu", czyli 
projektowanie dzieci na zamówienie; Obecnie tzw. "edycja genomu" jest zakazana w wielu krajach, także w Wielkiej Brytanii. 

Jednak za procederem ingerencji w DNA dziecka lobbują firmy biotechnologiczne. Sondaż Ipsos, który został przeprowadzony na zlecenie 

Progress Educational Trust, pokazuje, że 53 proc. obywateli Wielkiej Brytanii akceptuje manipulowanie przy kodzie DNA dziecka poczętego. 

Zapobieganie chorobom czy projektowanie wymarzonego dziecka? Tzw. "edycja genomu" teoretycznie 

miałaby służyć zapobieganiu niektórym chorobom zagrażającym życiu, np. mukowiscydozie u dzieci. 36 proc. ankietowanych opowiedziało się 

za możliwością edycji genomu w przypadku wykrycia astmy. Wielu badanych opowiedziało się również za możliwością wyboru koloru włosów 

czy oczu swojego dziecka, co oznaczałoby projektowanie wymarzonego dziecka. Według sondażu "projektowanie dzieci" celem wyboru koloru 

włosów czy oczu popiera 38 proc. osób w wieku 16–24 lat i 31 proc. w wieku 25–34 lat. 

Brytyjska gazeta "The Guardian" podała, że edycja genomu może zostać zalegalizowana, pod warunkiem, że badania potwierdzą skuteczność 

procedury przy zapobieganiu poważnym chorobom i niepowodowanie jednocześnie negatywnych skutków. 

Niedoskonała edycja genomu: Naukowcy chcą poparcia dla edycji genomu, gdyż jest to potencjalna technologia, która mogłaby 

eliminować choroby dziedziczne, od mukowiscydozy poprzez dystrofię mięśniową do choroby układu nerwowego Taya-Sachsa. Usunięcie 

wadliwych genów miałoby się odbywać za pomocą metody in vitro. Uczeni zwracają jednak uwagę, że metoda ta może prowadzić eliminowania 

jednych mutacji, ale powstawania przy tym innych, niezamierzonych zmian w genomie, które potem mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. 

Podkreślają, że technika edycji genomu "nie jest doskonała". 

Kościół katolicki potępia ingerencję w DNA człowieka: Manipulacje genetyczna na komórkach zarodkowych 

potępia Kościół katolicki. W instrukcji Dignitas personae, która dotyczy niektórych problemów bioetycznych" Kongregacja Nauki Wiary zaznaczyła, 

że w przypadku terapii genowej komórek zarodkowych, "wszelkie zmiany genetyczne, dokonane w komórkach zarodkowych osobnika, zostają 

przeniesione na jego ewentualne potomstwo. Zważywszy, że ryzyko związane z każdą manipulacją genetyczną jest wysokie i jak dotąd trudne 

do kontrolowania, przy obecnym stanie badań działanie powodujące przechodzenie na potomstwo potencjalnych szkód, nie jest moralnie 

dopuszczalne". Kongregacja Nauki Wiary podkreśliła również, że obiekcje natury etycznej budzi metoda in vitro wykorzystywana przy terapiach 

genowych. "Z tych względów więc należy stwierdzić, iż – w chwili obecnej – terapia genowa komórek zarodkowych, we wszystkich swoich formach, 

jest moralnie niedopuszczalna" – napisano w dokumencie. Zwrócono uwagę, że podobne manipulacje "sprzyjają mentalności eugenicznej". 

"Powstaje pytanie, kto miałby decydować, jakie zmiany mogą być uznane za pozytywne, a jakie nie, lub też jakiej granicy mogłyby sięgać żądania 

poszczególnych osób, domagających się domniemanych ulepszeń, zważywszy że z materialnego punktu widzenia nie jest możliwe zaspokojenie 

pragnień każdego człowieka" – czytamy w Dignitas personae. Zdaniem Kongregacji Nauki Wiary próba stworzenia wymarzonego człowieka nosi 

znamiona "ideologii, w której człowiek rości sobie prawo do zastąpienia Stwórcy".
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https://pch24.pl/uchylenie-prawa-do-tzw-aborcji-w-stanach-
zjednoczonych-bodzcem-dla-europy/ 

 

(Martin Hudacek, Pomnik Nienarodzonych Dzieci) 

 

https://pch24.pl/holenderski-minister-zdrowia-proponuje-
mozliwosc-eutanazji-dzieci-ponizej-12-lat/ 

(Fot. Pixabay)
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https://pch24.pl/lesbijka-skatowala-dziecko-na-
smierc-urzednicy-uznali-ostrzezenia-za-przejaw-
homofobii/  
 

 

(Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay.com) 

Brytyjskie media ujawniły nowe szczegóły sprawy 16-miesięcznej dziewczynki, która była 
„wychowywana” przez dwie lesbijki i została skatowana na śmierć przez jedną z nich. Okazuje się, że 
rodzina zamordowanego dziecka pięciokrotnie informowała opiekę społeczną. Bez skutku, gdyż 
oskarżenia zostały odrzucone jako… „homofobiczne”. 
28-letnia Savannah Brockhill i 20-letnia Frankie Smith to dwie lesbijki, które zostały skazane za długotrwałe 
maltretowanie, a ostatecznie zamordowanie 16-miesięcznej Star Hobson, zawłaszczonej przez kobiety z 
zaburzeniami orientacji seksualnej, które rościły sobie prawo do jej „wychowywania”. 
Portal Daily Mail ujawnił ustalenia rady socjalnej badającej sprawę (Bradford Council), której dyrektor 
przyznał się do poważnych zaniedbań. Okazało się, że rodzina dziewczynki, w tym dziadkowie, pięć razy 
interweniowali, składając skargi do opieki socjalnej. Za każdym razem jednak ich wnioski były odrzucane, gdyż 
uznawano je za „homofobiczne”. 
Jak tłumaczył w sądzie dyrektor wspomnianej rady, Kersten England, opieka socjalna przyjęła homoseksualny 
status „opieki” nad dzieckiem jako… „wartość nominalną”. Oznacza to – jak przyznał sam urzędnik – iż fakt, że 
dwie lesbijki „wychowują” dziecko został uznany za całkowicie normalny i nie budzący wątpliwości. Natomiast 
wszelkie inne okoliczności zostały po prostu pominięte w imię obowiązującej ideologii akceptacji dla wszelkich 
wypaczeń, propagowanej przez ruch LGBT. 
– Przepraszam bez zastrzeżeń, przegapiliśmy kluczowe znaki, chcę przeprosić jej rodzinę i szerszą społeczność, 
która się nią opiekowała. Jest dla mnie jasne, że przegapiliśmy wiele rzeczy. Oceny, jakich dokonaliśmy na temat 
okoliczności, w których mieszkała Star, były zbyt optymistyczne, jeśli chodzi o potencjał jej matki do opieki nad 
nią; poglądy jej matki i jej partnerki zostały przyjęte za dobrą monetę; a nasi pracownicy socjalni zostali 
zniechęceni do dalszych dociekań – mówił dyrektor England. 
Savannah Brockhill, która znęcała się nad dzieckiem, a następnie skatowała je na śmierć, została skazana na 
dożywocie z możliwością zwolnienia po 25 latach. Natomiast matka dziewczynki, Frankie Smith, otrzymała 
wyrok 12 lat więzienia.  
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https://deon.pl/kosciol/10-wskazan-papieza-franciszka,2130458 

 

Widzieć człowieka. „Rzeczywistość, doświadczenie są ważniejsze niż idee” – jak mówił 
Franciszek do redaktorów mediów jezuickich. Najważniejsze to dostrzec człowieka: 
potrzebującego, cierpiącego, poranionego, często doświadczającego własnej słabości. Jezus 
przychodzi i głosi orędzie zbawienia nie sprawiedliwym, ale właśnie tym, którzy się „źle mają”. 

Poddać się Bożemu prowadzeniu. Kościół przypomina sobie o tym i uczy się ciągle na nowo, że 
naśladuje swojego Pana, działa w Jego imieniu. Nie jest panem ludzkich sumień, nie jest 
strukturą, która przytłacza, ale zawsze ma być podatnym narzędziem w ręku Boga. Uczy się 
pokory, daje się korygować, ilekroć zapomina o swoim miejscu i misji. 

Międzyludzkie braterstwo. Na świecie żyje teraz ok. 1,3 mld katolików, ale to wciąż tylko ok. 
20% ludzkości. Jesteśmy posłani do takiego świata. Łączą nas ludzkie więzy. Potrzebujemy 
rozszerzać poczucie braterstwa między narodami. Kościół nie wyrzeka się swojej przynależności 
do Chrystusa, ale odkrywa drogę zbawienia ludzkości, jaką wyznacza sam Bóg. 

Migranci i uchodźcy. To jest wielki problem współczesnego świata. Jest to także ważny temat 
przesłania Franciszka. Migracja ludzi miała miejsce w całej historii ludzkości. Jest to podstawowe 
prawo człowieka i nie wolno go odrzucić, zwłaszcza wtedy, jeśli przyczyny migracji są 
spowodowane czynnikami niezależnymi od człowieka, jak kataklizmy naturalne, ale przede 
wszystkim zawinione przez działania ludzkie, jak konflikty zbrojne, katastrofy ekologiczne, 
niesprawiedliwy podział dóbr. 

Współczesne niewolnictwo. Jedną z rzeczy, o którą się upomina Franciszek to plaga 
współczesnego niewolnictwa. Dotyczy ono nie tylko ubogich krajów Azji czy Afryki, ale także 
bogatych państw półkuli północnej, Ameryki i Europy. Bo przecież nieważne czy dotyczy to pracy 
przymusowej na plantacjach, w przemyśle czy różnorakich form seks biznesu i prostytucji. 

Świat musi się rozbroić – potrzeba tu wielkiej wyobraźni. Papież był wielokrotnie ostatnio 
krytykowany za opowiadanie się przeciwko handlowi bronią, nawet za wzywanie do rozbrojenia 
atomowego. Za to, że ‘dozbrajanie’ lokalnych konfliktów to ‘czyszczenie magazynów’ ze starej 
broni, by zrobić miejsce na nową, jeszcze bardziej zaawansowaną i śmiercionośną. „Choć 
mówienie o rozbrojeniu – stwierdził niedawno Franciszek – może wydawać się dziś paradoksalne, 
należy wystrzegać się krótkowzroczności w podejściu do bezpieczeństwa międzynarodowego”. 
Broń atomowa daje ‘iluzję pokoju’, co więcej, jest ‘mnożnikiem ryzyka’. Niewielu stać na takie 
jednoznaczne, podtrzymywane konsekwentnie stanowisko. 

https://deon.pl/kosciol/10-wskazan-papieza-franciszka,2130458


Nowa ekonomia Franciszka. Papież krytykuje obecne rozwiązania ekonomiczne na świecie, bo 
nie są sprawiedliwe, powodują zbyt wiele rozwarstwień społecznych, bazuję zbyt mocno na zysku 
niewielu, kosztem całych społeczeństw i szkód dla środowiska naturalnego, bogacą nadmiernie 
nielicznych, wpędzając w biedę miliony. Nie wspierają w wystarczający sposób rodziny i tych, 
którzy są słabsi. Świat musi dążyć w kierunku bardziej sprawiedliwych rozwiązań systemowych. 
To nie naiwny socjalizm, ale odpowiedzialność społeczna. 

Edukacja. Franciszek wielokrotnie dawał do zrozumienia, że kluczem do zmiany mentalności, do 
większej odpowiedzialności, nawet do rozbrojenia i dążeń pokojowych jest edukacja. Od wielu lat 
jest zaangażowany w ‘Scholas occurrentes’, które zainicjował w Argentynie. Dwa lata temu ogłosił 
powstanie Globalnego Paktu Edukacyjnego. Nie można zmienić świata bez upowszechnienia 
wiedzy i dobrych praktyk. 

Szacunek dla stworzenia. Papież od samego początku pontyfikatu, w duchu św. Franciszka z 
Asyżu, promuje ideę odpowiedzialności za ‘wspólny dom’. Wielu myśli, że jest to forma naiwnego 
ekologizmu. Dla papieża jest to jednak kwestia stricte społeczna. Tak o tym mówi i tak to 
przedstawił w sztandarowej encyklice Laudato sí. To nie kwestia ekologiczna, tu nie chodzi o 
technologię, chodzi o człowieka – jedno ze stworzeń – któremu Bóg powierzył odpowiedzialność 
za swoje dzieło. 

Zmieniony obraz Kościoła. Ostatnie lata zmieniają radykalnie Watykan, Stolicę Apostolską i nas 
wszystkich. Hasło:‘chcę Kościoła ubogiego i dla ubogich’ czy obraz Kościoła jako ‘szpitala 
polowego’ weszły na trwałe do współczesnych wyobrażeń o wspólnocie wiary. Porządkowanie 
struktur watykańskich, by były bardziej misyjne i duszpasterskie, reforma finansów Stolicy 
Apostolskiej, oczyszczanie Kościoła ze światowości, nadużyć, także tych dotyczących 
wykorzystania seksualnego na trwałe zmieniają nie tylko jego zewnętrzny obraz, ale i wewnętrzną 
spójność i ducha. Te zmiany nie są motywowane negowaniem przeszłości, lecz chęcią 
odpowiedzi na dzisiejsze wezwanie, jakie Chrystus przed nami stawia.                                                                     
Świat ma problem ze zrozumieniem Franciszka. Te dziesięć wskazań zapewne też nie wyczerpie tematu. Są autorskie, moje, bez pretensji do 
nieomylności. Powinny nam jednak pomóc oderwać się od jałowej polemiki i spojrzeć na współczesne dylematy z szerszej perspektywy. 

 

 

Franciszek: Eucharystia nie tylko karmi, lecz także nasyca 
 
Siedem słów. Modlitwa papieża Franciszka do Serca Jezusa 

Modlitwa pięciu palców, którą ułożył papież Franciszek 

Te plakaty możecie mieć teraz w swoim domu! 

 

Czytaj też: https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/synowa-traktuje-nas-jak-dojna-krowe/nnewjys,30bc1058  
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https://kobieta.wp.pl/jak-uchronic-sie-przed-wampirem-

energetycznym-unikaj-takich-zachowan-6782928558296032a 

 
Po spotkaniu z tą osobą czujesz się wyczerpana. Wysłuchiwanie jej żalów i próby udzielenia 
wsparcia powodują, że jesteś przytłoczona. Uważaj, bo być może masz do czynienia z wampirem 
energetycznym, który wysysa twoje siły witalne i zaburza emocjonalną równowagę; a może nim 
być każdy – brat, siostra, mąż, przyjaciel. Wystarczy się rozejrzeć, czy są wśród nas osoby, które 
nam dobrze nie życzą, nieustannie z nami rywalizują, uprzykrzają nam życie, które w chwilach 
naszych słabości zamiast dać nam wsparcie, każą zajmować się swoimi problemami, które 
zawsze uważają za ważniejsze. W efekcie zamiast czuć się dobrze po spotkaniu z drugim 
człowiekiem, ma się poczucie wyczerpania, zmęczenia wywołanego przekraczaniem przez 
wampira naszych granic, wysiłków włożonych w niepopadanie w poczucie winy, walkę 
z wyrzutami sumienia, że postąpiliśmy inaczej niż by sobie życzył. 
 

Pięć typów wampirów 

I - narcyz - wszystko kręci się wokół niego. Jest w swoim mniemaniu najważniejszy, oczekuje 

uwagi i podziwu. Brakuje mu empatii i ma ograniczoną zdolność do bezwarunkowej miłości. Jeśli 

nie postawi na swoim, karze bliskich stosując taktykę cichych dni i chłodu emocjonalnego.                                    

II - to ofiara, która kreuje się na najnieszczęśliwszą osobę na świecie. Świat jest przeciwko niej 

i to jest w jej mniemaniu jedyny powód jej tragedii życiowej. Na jakiekolwiek propozycje 

rozwiązania jej problemu reaguje słowami: "Tak, ale…". Zawsze znajdzie powód, by użalać się 

nad sobą i bardzo chętnie swoim nieszczęściem obarcza innych.                                                                                    

III - to kontroler – do tej kategorii należą wampiry, które obsesyjnie próbują kontrolować innych 

i dyktować im, jakimi mają być osobami i jak się czuć. Chętnie wygłoszą opinię na każdy temat, 

tym samym unieważniając emocje pozostałych osób, gdy te nie pasują do ich wyobrażenia lub 

przekonania. Często zaczynają zdania od "Wiesz, czego potrzebujesz?", a następnie same 
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https://kobieta.wp.pl/jak-uchronic-sie-przed-wampirem-energetycznym-unikaj-takich-zachowan-6782928558296032a


udzielają odpowiedzi. Bliscy takiego wampira często czują się zdominowani i poniżeni.                                          

IV - to nieustanny mówca. Nie jest zainteresowany uczuciami innych. Zajmuje się tylko sobą 

i cały czas mówi tylko o sobie. Czekanie na jego wsparcie, gdy jest się w trudnej sytuacji, jest 

pozbawione sensu, bo nigdy nie nadejdzie. Za to ten typ wampira zbliża się do swojej ofiary 

niezwykle blisko fizycznie, tak, że ma ona problemy ze swobodnym oddychaniem. Jeśli próbuje 

się wycofać, wampir podchodzi jeszcze bliżej. I ciągle mówi o sobie.                                                                           

V - to król lub królowa dramatu. Do tej kategorii należą osoby, którym ciągle coś się przytrafia, 

a konsekwencje ich małych dramatów ponoszą inni. To osoby, którym nieustannie ktoś umiera, co 

raczej jest kłamstwem niż prawdą, spóźniają się, bo właśnie policja odholowała im kolejny raz 

w tym miesiącu auto lub uciekł im autobus (znowu!). W pracy cięgle obarczają swoimi zadaniami 

innych, bo sami nie mogą ich wykonać. 

 
 

Jak rozpoznać wampira? Oto jak najłatwiej rozpoznać wampira energetycznego: 

-  Za nic nie bierze odpowiedzialności. .. to często osoby charyzmatyczne. Dzięki temu sprytnie umieją 

przerzucać odpowiedzialność za niewygodne zdarzenia lub słowa na innych, przekonując ich, że same są niewinne 

i nic złego nie zrobiły. Co gorsza, tak manipulują, że wywołują u otaczających je osób poczucie winy i wstydu. 

-  W jego życiu cały czas dzieje się jakiś dramat. Wampiry energetyczne nieustannie znajdują się 

w środku katastrofy, nigdy nie odczuwają spokoju, a ich życie pełne jest dramatycznych przeżyć i zbiegów 

okoliczności. To osoby, które spotkane na ulicy zlewają swoich rozmówców opowieściami o nieszczęściu, które je 

spotkało i o tragicznych wydarzeniach, na które nie zasłużyły. Oczekują najczęściej, że ich rozmówca weźmie na 

siebie ich problemy i znajdzie dla nich rozwiązanie, z którego i tak nie planują skorzystać. 

-  Nieustannie konkuruje. Wampir energetyczny nie lubi być gorszy i zawsze chce być w centrum uwagi. To 

jedna z jego wielu narcystycznych inklinacji. Walczy nieustająco, by jego sprawy były omawiane zamiast cudzych, by 

świętować jego osiągnięcia, nawet jeśli właśnie przyjaciel lub żona wampira odnieśli spektakularny sukces. - Gdy 

wampir dowie się, że ktoś mu bliski dostał wymarzoną pracę, to przytaknie, że rzeczywiście jest to osiągnięcie, ale 

zaraz zacznie opowiadać o swoich planach zawodowych i zażąda wspólnego poprawiania jego CV, które zamierza 

wysłać – tłumaczy psycholożka Magdalena Piotrowska. – Albo pochwali kumpla lub partnera, że udało mu się zrobić 

prawo jazdy lub zdać egzamin z języka, ale zawsze po chwili doda, że sam ma prawo jazdy od wielu lat, 

a certyfikatów językowych ma więcej. 

-  Umniejsza wagę problemów innych, a wyolbrzymia własne. Gdy bliska osoba wampira 

energetycznego jest w słabej kondycji psychicznej, to nie ma co liczyć na jego wsparcie. A wręcz przeciwnie: może 

spodziewać się, że wampir będzie drenować jej energię jeszcze bardziej, bo to właśnie nią się żywi. Jest to 

szczególnie szkodliwe, gdy jest się smutnym, zdenerwowanym lub wyczerpanym, ponieważ zapasy energii się 

kurczą. Aby wyssać z ciebie jak najwięcej energii, wampiry energetyczne przeniosą uwagę dyskusji na siebie, 

ignorując lub umniejszając problemy innych. 

-  Zachowuję się jak męczennik. Wampiry energetyczne przerzucają swoje problemy na barki innych ludzi. 

Nie biorą odpowiedzialności za powstałe w ich życiu trudności. To, czego szukają, to emocjonalne wsparcie, aby 

podnieść swoją samoocenę. 

-  Wykorzystuje twoją dobrą naturę przeciwko tobie. Ludzie wrażliwi i współczujący są głównymi celami 

wampirów energetycznych. Oferują im uwagę, dobre serce i nieskończoną energię. W ten sposób wampiry 

energetyczne wykorzystują ich naturę przeciwko nim, wysysając z nich witalność. Monopolizują czas swoich ofiar przy 

każdej okazji towarzyskiej, aby mieć tyle energii, ile tylko mogą. 

Wiedzą, że poczujesz się winny, odmawiając im kawy lub randki na kolację, więc regularnie pytają. 

-  Jak poradzić sobie z energetycznym wampirem? - Nie zawsze można osobę, która drenuje nasza 

energię wyeliminować całkowicie ze swojego życia, bo przecież trudno zerwać kontakty z matką czy bratem. Ale 

można postarać się wampirowi odbierać moce. Przede wszystkim trzeba ustalać granice. Warto rozwijać takie 

obszary życia, do których wampir nie ma dostępu – mówi Magdalena Piotrowska. – Warto ograniczyć lub 

wyeliminować wspólne imprezy towarzyskie, unikać weekendowych wycieczek, tak, by zminimalizować czas działania 

wampira. Jeśli mamy z kimś takim do czynienia w pracy, warto zrezygnować ze wspólnych obiadów, wyjść po pracy 

na piwo czy plotek na papierosie. Warto także dostosować swoje oczekiwania. Nie można zmienić wampira 

energetycznego, ale można zmienić swoje oczekiwania co do niego.

 
 

https://wiadomosci.wp.pl/tag/policja
https://sportowefakty.wp.pl/zapasy


https://kobieta.wp.pl/ewa-minge-pomogla-staruszce-
przykre-co-od-niej-uslyszala-6782943075785696a 

Poznała Starszą Panią, która szukała tanich produktów spożywczych. Starsza Pani, miała problemy ze 

wzrokiem. Poszukiwała na sklepowych półkach niedrogich produktów. Szukała w szafie chłodniczej 

tańszego masła. Była rozżalona, bo 'kiedyś rzucali tu tańsze a od dawna nie ma... Staruszka pożaliła się jej 

na swój los. Wyznała, że całe życie ciężko pracowała, a teraz "klepie biedę". Minge postanowiła jej pomóc, 

dołączając do poszukiwań tanich produktów spożywczych. "Pani słabo widziała i poprosiła żebym pomogła 

czytać jej ceny na kilku produktach...masła nie wzięła, chleb wybrałyśmy najtańszy choć go nie lubi, 

parówki podobnie...dwie cienkie parówki. Zrobiłyśmy razem te zakupy a ja nie miałam odwagi dalej przy 

niej wrzucać do mojego koszyka tego co lubię, wiec wtórowałam niektórym jej pomysłom, mówiąc 

entuzjastycznie, ze muszę i ja spróbować tego makaronu skoro ona poleca go jako tani i nienajgorszy". 

Przy kasie Ewa Minge włożyła do koszyka starszej pani dwie kostki masła, a następnie odwiozła ją do 

domu. W drodze usłyszała od kobiety poruszające słowa, które stały się inspiracją, by zaapelować do 

internautów. "Zaproponowałam podwiezienie do domu. Starsza pani chętnie wsiadła do mojego auta, a ja, 

jadąc niemały kawałek, dowiedziałam się, że córka ma też piękne auto ...).  

 

Drogie córki i synowie, czasem zejdźcie piętro niżej ze swoim życiem, aby matka miała masło 

w lodówce" – czytamy w poście Ewy Minge.

 

W jednej Parafii zorganizowany był dekanalny Dzien Chorych. Ksiądz Opiekun Chorych 

zaproponował, że dowiezie Chorą, jeśli nie ma możliwości dojazdu do kościoła. Jakie zdziwienie, 

zawozi chorą, a przed domem trzy samochody.

 

 

https://kobieta.wp.pl/ewa-minge-pomogla-staruszce-przykre-co-od-niej-uslyszala-6782943075785696a
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https://pch24.pl/usa-trener-pilkarski-wyrzucony-z-

klubu-za-regularna-modlitwe-sad-najwyzszy-stanal-

po-jego-stronie/ 

 

Sąd Najwyższy USA orzekł stosunkiem głosów 6-3, że były trener piłki nożnej 

w jednej ze szkół średnich, miał prawdo do codziennej modlitwy po treningu. 

Mężczyzna został wyrzucony ze szkoły, ponieważ odmówił zaprzestania 

modlitwy. Sąd Najwyższy orzekł, że szkoła naruszyła prawa trenera. 

To kolejny ważny wyrok Sądu Najwyższego USA. Po tym jak sędziowie obalili 

przepisy aborcyjne Roe vs. Wade, a tym samym „zdelegalizowali” aborcję na 

poziomie federalnym, teraz czas przyszedł na wyrok ws. trenera piłki nożnej, który 

stracił pracę, ponieważ nie chciał zaprzestać codziennej modlitwy po wykonanych 

ćwiczeniach. Sąd Najwyższy orzekł w stosunku głosów 6-3, że Joseph Kennedy, 

były trener piłki nożnej w Bremerton High School niesłusznie stracił pracę. 

Mężczyzna odmówił zaprzestania odmawiania modlitwy po treningu. W związku z 

tym szkoła postanowiła nie przedłużać jego umowy. Trener w sądzie tłumaczył, że 

ma prawo do wolności religijnej. Z kolei jego były pracodawca – szkoła w Bremerton 

– twierdziła, że modlitwa trenera godzi w wolność religijną uczniów. Wyrok Sądu 

Najwyższego jest jasny i mówi, że szkoła naruszyła prawo Josepha Kennedy’ego do 

wyznawania swojej wiary. 
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https://wiadomosci.wp.pl/cala-rosja-niedlugo-bedzie-czeczenia-

nowe-polowanie-na-ludzi-lgbt-
6783728897055680a?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=WPWiadomosci-push&utm_content=62b8a1a506aab7dc6fb7bc43 
Prywatnym obywatelom, którzy odważą się powiedzieć coś dobrego o gejach, grozi od 40 do 50 tysięcy 

rubli kary (3300–4100 zł). A organizacje, które opublikują "propagandę homoseksualizmu" w mediach czy 

internecie, zapłacą nawet 10 mln rubli (826 tys. zł.). Przewiduje się też, że karalna "propaganda 

homoseksualizmu" dotyczyć będzie nie tylko osób niepełnoletnich, ale wszystkich.

 

https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-o-osobach-lgbt-musimy-
sie-obronic-przed-szalenstwem-5765359 
 
 

Jarosław Kaczyński znów mówił o osobach LGBT+. "Ja nie jestem Władysław, ja jestem Zosia".  Nie mamy 
zamiaru nikomu zaglądać do sypialni, ale chcemy utrzymać zwykłą normalność i to jest nasze prawo, 
musimy obronić się przed szaleństwem. Chcą doprowadzić do tego, żeby były przyjmowane rozwiązania, 
które już można określić nawet jako z pogranicza, powiedzmy sobie, rozsądnego myślenia. Prezes PiS 
kreślił hipotetyczną sytuację, w której do pracy przychodzi mężczyzna i mówi: - Ja nie jestem Władysław, ja 
jestem Zosia. 

- No i według tego, co nam zalecają z Zachodu, wszyscy powinni się temu podporządkować, bo inaczej się 
uraża. A dlaczego ja jestem Zosia? No, bo może jutro będę z powrotem Władysławem, ale dzisiaj jestem 
Zosia - opowiadał prezes PiS. Kaczyński: nie można podważać tego, co jest zawarte już w ludzkich genach 

Przekonywał, że "naprawdę nie można podważać tego, co jest zawarte już w ludzkich genach, bo przecież 
te geny się w sposób oczywisty różnią". Mówił przy tym, że oczywiście w męskości i kobiecości są 
elementy kulturowe, stąd są one różnie pojmowane w różnych krajach. - Temu nikt rozsądny nie przeczy i 
to są oczywistości. Kobiety i mężczyźni powinni być równi w swoich prawach i obowiązkach, chociaż przy 
pewnym zróżnicowaniu - ocenił. 

Dodał, że dzisiaj w Ukrainie nikt nie zatrzymuje kobiet, które chcą wyjechać, bardzo często z dziećmi, a 
zatrzymują mężczyzn i mówią im, by szli na front, bo to jest ich obowiązek. - I to jest normalne, tak po 
prostu natura to ukształtowała. Natomiast, jeśli chodzi o wszystkie prawa polityczne, wyborcze, prawa 
także w małżeństwie, równości, ochrony - to przecież my jesteśmy całkowicie za tym - powiedział 
Kaczyński. 

Przekonywał, że Polska poszła "dużo dalej i dużo ostrzej" niż inne państwa w kwestii ochrony kobiet przed 
przemocą domową. 

- Ale ciągle (...) nas się czepiają, otóż my po prostu nie możemy temu ulec, bo naprawdę nie może być tak, 
a tak już w niektórych państwach jest, że na przykład w zawodach sportowych, niech będzie, że to jest 
pchnięcie kulą, występują panie, młode kobiety, a obok nich na przykład może stanąć dwumetrowy facet, 
140 kilogramów wagi, raz przyjdzie, jest marny w tym swoim pchaniu kulą, ale mimo wszystko tą kobiecą 
kulą, prawie dwa razy lżejszą od męskiej, rzuci od razu rekord świata, bez najmniejszego kłopotu i już jest 
zwycięzcą i złotym medalistą. A przecież tak to w tej chwili zaczyna wyglądać - mówił. 

Kaczyński: musimy obronić się przed szaleństwem 

- My się musimy obronić przed szaleństwem, musimy obronić rodzinę składającą się z kobiety i mężczyzny, 
i oczywiście - daj Boże - z dzieci, no i musimy się obronić przed dominacją pewnego typu kultury, która 
wynika z pewnego rodzaju, że tak powiem, odejść od normy. Nie dlatego, że chcemy z tego powodu 
kogokolwiek prześladować, nikogo nie prześladowaliśmy, to nie jest polska tradycją (...) ale to nie oznacza, 
że musimy się na wszystko zgadzać - powiedział Kaczyński. 

- My nikomu, że tak powiem, do sypialni nie mamy zamiaru zaglądać, ale jednocześnie chcemy utrzymać 
zwykłą normalność i to jest nasze prawo - mówił.
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https://wiadomosci.wp.pl/kaczynski-chce-
wychowac-polakow-to-swiety-obowiazek-6783996989967328a 

 

 

- Chcemy Polaków wychowywać na polskich patriotów, młodych Polaków. Uważamy, że to nie jest 
tylko prawo państwa, ale to jest święty obowiązek - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas 
niedzielnego wystąpienia w Grudziądzu.                                                                                                                      

- Kaczyński przytoczył powiedzenie o tym, że kto się nie rozwija, ten się cofa. - My musimy iść do 
przodu - przekonywał. 

Kaczyński: Wychowywanie patriotów to nasz obowiązek 

Zastrzegł jednak, że jest jeden warunek takiego marszu do przodu. Jest to kwestia świadomości 
społecznej, pewnej zwartości narodowej, poczucia narodowej godności. - Kwestia, którą my tak 
określamy od bardzo wielu lat: warto być Polakiem - wskazał. 

Zaznaczył, że świadomość narodową uzyskuje się w procesie wychowawczym - w rodzinie, ale 
również w szkole, czy życiu społecznym, natomiast dzisiaj ogromny wpływ mają na to również 
media społecznościowe.  

- I tutaj nasze stanowisko jest zdecydowane - chociaż wiem, że wokół tego jest wiele krzyku 
i sprzeciwu, minister Czarnek należy do najbardziej atakowanych - my chcemy Polaków 
wychowywać na polskich patriotów, młodych Polaków - podkreślił. 

- I uważamy, że to nie jest tylko prawo państwa, ale to jest obowiązek państwa, to jest święty 
obowiązek państwa - dodał. 

- My odrzucamy te wszystkie rojenia o jakimś europejskim narodzie, dlatego że takiego narodu nie 
ma - kontynuował prezes PiS. Zaznaczył, że Europa jest potężna swoją różnorodnością 
i bogactwem kultur. Przekonywał, że chce potężnej i zjednoczonej Europy, ale to nie oznacza, że 
poszczególne państwa mają utracić niepodległość i "że mają nam wszystko dyktować".
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https://www.wprost.pl/kraj/10761865/jaroslaw-
jakimowicz-o-paradzie-rownosci-bede-pierwszy-raz-
rzetelny.html                                                                                       

Jarosław Jakimowicz Źródło: Newspix.pl / Tedi/newspix.pl 

Jarosław Jakimowicz zapowiedział w swoim programie, że  będzie „pierwszy raz rzetelny”. 

Informacje, które przedstawiał widzom, dotyczyły Parady Równości i statystyk na temat 

homoseksualności.  

– Oni dbają wszelkimi metodami o to, żeby wydawało się ich więcej – ubolewał w niedzielę. 

Jarosław Jakimowicz w programie „W kontrze” może dowolnie folgować swoim przemyśleniom. 

Właściwie po każdym wydaniu jest oskarżany o stronniczość, nierzetelność i dygresyjną brawurę. 

Tym razem, jak sam powiedział, będzie rzetelny i musi wspomnieć o Paradzie Równości, która 

przeszła w sobotę ulicami Warszawy.  

– To kolorowi przebierańcy reprezentowani przez różnych polityków – mówił. 

– Ja muszę powiedzieć państwu, żeby to było rzetelnie. To, co widzieliście na ulicach, to jest 3 
do 5% społeczeństwa. Próbują zrobić wszystko, żeby pokazać, że tego jest połowa. Oni dbają o to 
wszelkimi metodami, żeby się wydawało tego więcej. Ja powiem więcej i będę pierwszy raz 
rzetelny – zapewnił. W tym momencie współprowadząca program Agnieszka Oszczyk próbowała 
stopować Jakimowicza mówiąc, że dygresji o Paradzie Równości nie było w planach. 
Ale najwyraźniej trudno zatrzymać karuzelę przemyśleń byłego aktora.  

- Jak to się stało, że homoseksualizm nie jest chorobą? 

– WHO 17 maja 1990 roku wykreśliło homoseksualizm z listy chorób. Ciekawostka, towarzystwa 
psychiatryczne i psychologów różnych zrzeszonych w 1973 roku wykreśliły homoseksualizm 
z chorób. Jak przebiegały te wykreślenia, jak lobbowano, o tym trzeba sobie przeczytać – ciągnął. 
I w zasadzie na tym rzetelność prowadzącego „W kontrze” się skończyła, bo w historię 
homoseksualizmu postanowił wpleść prezydenta Warszawy. 

– Rafał Trzaskowski wczoraj pływał na tej paradzie jak ryba w wodzie. Widziałem – dodał ni stąd 
ni zowąd po czym przeszedł do kolejnego tematu. 

Parada Równości 

Rzeczywiście Paradę Równości otworzył prezydent Warszawy razem z unijną komisarz do spraw 
równości Heleną Dalli. W tym roku warszawska Parada Równości była wyjątkowa, ponieważ 
łączyła się z ukraińską KyivPride – ulicami stolicy przeszedł wspólny, tęczowy marsz warszawsko-
kijowski. 
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https://pch24.pl/mec-kwasniewski-o-kijowskiej-
paradzie-rownosci-w-warszawie-tak-chca-zamknac-
usta-krytykom/ 

 
(prezes Instytutu Ordo Iuris, adw. Jerzy Kwaśniewski) 

Żądania nadania parom jednopłciowym przywilejów małżeńskich z 
prawem do adopcji dzieci włącznie, wprowadzenie do szkół i przedszkoli 
wulgarnej edukacji seksualnej, bezpłatna antykoncepcja, aborcja na 
życzenie do 12. tygodnia ciąży, likwidacja tzw. klauzuli sumienia – tego 
rodzaju polityczne postulaty padną podczas warszawskiej tzw. Parady 
Równości. I choć są one sprzeczne z polską konstytucją, krytycy mają 
milczeć. Bo to przecież „Kijowska Parada Równości w Warszawie”. A kto 
nie chce wspierać Ukrainy, ten… 

Na problem zwrócił uwagę mec. Jerzy Kwaśniewski w najnowszym newsletterze Ordo Iuris. Jak 
przypomniał, warszawska parada przejdzie ulicami miasta w najbliższą sobotę. I padną na niej 
postulaty polityczne sprzeczne z polskim porządkiem prawnym. „W tym roku organizatorzy chcą 
zamknąć usta krytykom, współorganizując wulgarne wydarzenie jako Kijowską Paradę Równości 
w Warszawie” – zauważył prezes Ordo Iuris. 

Tymczasem sprzeczne z konstytucją postulaty prezentowane są przez środowiska LGBT bez 
większego skrępowania. „Organizatorzy żądają nadania parom jednopłciowym przywilejów 
małżeńskich z prawem do adopcji dzieci włącznie, wprowadzenia do szkół i przedszkoli wulgarnej 
edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji, aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży czy 
likwidacji tzw. klauzuli sumienia. Głównym celem parad jest, jak zwykle, stopniowe 
przyzwyczajanie Polaków do wulgarności i obsceniczności w przestrzeni publicznej” – podkreślił 
mec. Kwaśniewski. 

Jak celnie zauważył, retoryka i wymowa „sześciobarwnych manifestacji” co roku jest bardziej 
wulgarna i agresywna. „Jeszcze w 2015 roku organizatorzy usunęli z parady warszawską 
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aktywistkę LGBT Martę K. za obnażenie się podczas manifestacji. W 2021 roku nikomu nie 
przeszkadzało już sadomasochistyczne uwiązanie na smyczy matki na oczach dziecka” – 
zauważył. 

Ponadto w Polsce stałym elementem parad aktywistów LGBT są też prymitywne ataki na 
katolików i bluźniercze profanacje najświętszych symboli chrześcijaństwa. „Do dziś walczymy o 
ukaranie uczestników parady równości z Częstochowy i Gdańska, gdzie wyszydzono procesję 
Bożego Ciała, zestawiając imitację Najświętszego Sakramentu z żeńskimi genitaliami” – wskazał 
mec. Kwaśniewski. 

Jak ostrzegł, także i w tym roku musimy być gotowi na podobne ekscesy. „Dlatego już w środę 
opublikujemy specjalny poradnik, w którym w sposób prosty i przejrzysty wytłumaczymy co może 
zrobić świadek takiego zdarzenia. W poradniku znajdą się cenne wskazówki dotyczące 
monitorowania naruszeń prawa podczas parady oraz tego, jak i gdzie należy zgłaszać wszelkie 
takie przypadki. Omawiamy też, jakich reakcji na wulgarność i profanacje mamy prawo oczekiwać 
od Policji. Do poradnika dołączymy wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez organizatorów manifestacji lub jej uczestników”. Poradnik będzie dostępny na stronach 
Instytutu Ordo Iuris. 

Niestety wulgarne parady mogą liczyć na poparcie nie tylko krajowych polityków oraz licznych 
władz samorządowych. „W tym roku na Marszu Równości w Zielonej Górze głos zabrała unijna 
komisarz do spraw równości Helena Dalli. Poparcie dla sprzecznych z polską konstytucją i wolą 
większości Polaków postulatów ruchu LGBT wyrażają ambasadorowie licznych państw. Już trzy 
tygodnie temu portal Gazety Wyborczej informował w dziale homofobia, że Ordo Iuris ostrzega 
ambasadorów przed łamaniem międzynarodowego prawa zobowiązującego dyplomatów do 
politycznej neutralności” – napisał prezes Ordo Iuris. 

Poszło o przesłany do działających w Polsce ambasad list z apelem do ambasadorów o 
bezstronność w czasie „Miesiąca Dumy”, przypominając o tym, że Konwencja wiedeńska o 
stosunkach dyplomatycznych zakazuje członkom misji dyplomatycznych ingerowania w 
wewnętrzne sprawy państwa przyjmującego. Ordo Iuris nie ma wątpliwości, że wyrażanie przez 
ambasady poparcia dla sprzecznych z polskim prawem postulatów ruchu LGBT jest naruszeniem 
art. 41 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej. I zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu opublikuje analizę 
prawną na ten temat. 

Jak podkreślił mec. Kwaśniewski, aktywność związaną z trwającym „Miesiącem Dumy LGBT” 
podjęły też powstające zagraniczne filie Ordo Iuris. „Przedstawiciele Ordo Iuris Ukraina 
wystosowali pod koniec maja specjalny list do Prezydenta Andrzeja Dudy, w którym wyrażają 
sprzeciw wobec połączenia warszawskiej parady równości z manifestacją ukraińskich środowisk 
LGBT, uznając to za prowokację. Z kolei liderzy Ordo Iuris Hiszpania, w ramach swojej pierwszej 
inicjatywy, wezwali do powstrzymania się od wywieszania flag LGBT na hiszpańskich budynkach 
państwowych. Przyniosło to już częściowy skutek. Władze Madrytu nie zawiesiły sześciobarwnej 
flagi na ratuszu” – podkreślił. 

Ordo Iuris dołączyło też do europejskiej koalicji na rzecz wsparcia Rodziny, „biorąc udział w 
prorodzinnej manifestacji naszych przyjaciół z Bułgarii, którzy w opozycji do Miesiąca Dumy LGBT 
organizują w czerwcu liczne wydarzenia prorodzinne”. I jak zauważył mec. Kwaśniewski, wszelkie 
działania Instytutu nie byłyby by to możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli. 

Tymczasem walka trwa, a prawdziwym celem „genderowych ideologów jest budowanie 
totalitaryzmu, w którym stwierdzenie oczywistego faktu, że istnieją dwie płcie będzie uznane za 
mowę nienawiści i surowo karane”. Więcej informacji w newsleterze Ordo Iuris. 

Źródło: Ordo Iuris 

MA 

Kliknij TUTAJ i zobacz film PCh24 TV pokazujący prawdę o celach ruchu LGBT
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https://www.wprost.pl/polityka/10761487/jaroslaw-kaczynski-kpi-z-
osob-lgbt-dziwne-poglady-ja-bym-to-badal.html 

Podczas spotkania z wyborcami we Włocławku, Jarosław Kaczyński drwił z, jak to określił, 
„lewicowych poglądów” dotyczących tożsamości płciowej. – Można mieć takie poglądy. 
Dziwne co prawda… ja bym to badał, no ale można – mówił prezes PiS, wywołując głośny 
śmiech na sali. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami we Włocławku skarżył 
się na stan dzisiejszej opozycji. 

– Widziałem Samoobronę w akcji. Przy tym co jest teraz, to jest Wersal. O tym, o czym 
mówił świętej pamięci Andrzej Lepper, że nie będzie Wersalu, się niestety sprawdziło, 
ale nie z jego powodu. Z powodu tych, co mamy dzisiaj – mówił. – Wersalu to może 
nie będzie, ale musimy doprowadzić do tego, żeby reguły przyzwoitości, normalnego 
języka powróciły. To też jest nasz cel – mówił. 

Jarosław Kaczyński kpi z osób LGBT? „Dziwne poglądy. Ja bym to badał” 

Potem prezes PiS odniósł się do kłamstw, które ma jego zdaniem głosić opozycja. 

– Musimy także doprowadzić, chociaż to może najtrudniejsze, żeby powróciła prawda. 
Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy 
z nas w pewnym momencie może powiedzieć, że teraz, do godziny – mówił Kaczyński, 
spoglądając na zegarek. – Jest w tej chwili wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz 
jestem kobietą – kontynuował. 

Sam Kaczyński zaśmiał się w tej chwili, a przez salę przebiegła fala śmiechu. 

– Bo przecież Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef 
w pracy dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, mój kolega, powinni się do mnie zwracać 
w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy. Dziwne co prawda… ja bym to badał, no 
ale można – dodał Kaczyński, co wywołała kolejną falę śmiechu. 

Kaczyński do Tuska: Tak kampanii prowadzić nie można. Następnie prezes PiS odniósł się do Donalda Tuska. 

– Ale szanowni państwo, czy można w kampanii wyborczej zapowiadać, że my zakażemy 
rozwodów, środków antykoncepcyjnych, czy całkowicie zakażemy aborcji? Nie ma ku temu 
żadnych podstaw – podkreślił. – A przywódca opozycji, można powiedzieć całej opozycji, 
chociaż niektórzy nie chcą się z tym zgodzić, Donald Tusk on to mówi. Tak kampanii 
politycznych jednak prowadzić nie można– dodał. 

Kaczyński odwołał się też do znaku krzyża, który Donald Tusk uczynił na bochenku 
chleba na konwencji PO w Płońsku. 

– Coś takiego robić w porządku, ale za chwile głosić, że aborcja na życzenie, za chwilę 
będzie eutanazja, chociaż nikt tego jeszcze nie powiedział i nie sugeruję, ze ktoś 
to powiedział, bo bym skłamał. Krótko mówiąc, nie można aż tak bardzo oszukiwać –
 stwierdził Kaczyński, komentując słowa lidera PO sprzed tygodnia. 

 Kaczyński odpowiada na zarzuty o byciu dyktatorem. „Trzeba to powtarzać” 

– Okazało się, że żyliśmy w kraju okradanym na potęgę, na ogromną skalę. Nikt nie potrafi 
dzisiaj odpowiedzieć, gdzie te pieniądze są, bo niekiedy są w majątkach, willach, 
ale obawiam się, że w niemałej mierze są za granicą, poza Polską,...
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https://pch24.pl/amerykanie-juz-
wiedza-ze-aborcja-to-nie-
prawo-czlowieka-tusk-
jeszcze-nie-wie/ 

 

„Postępowy” świat nie może otrząsnąć się po ciosie, jakim był dla rewolucji wyrok amerykańskiego 
Sądu Najwyższego. Nic dziwnego, wszak zezwolenie na zakazywanie aborcji przez poszczególne 
stany musiało poruszyć najgłębsze czeluści piekieł. Stąd skowyt lewicowych aktywistów, którzy 
nie wszędzie będą mogli teraz bezkarnie zabijać dzieci.  

A tymczasem w Polsce zabijania dzieci chcą „chadecy”… 

Warto sobie uświadomić, że samo tylko odebranie przez niektóre stany możliwości zabijania 
nienarodzonych nie wywołałoby aż takiej paniki, łez Nancy Pelosi i nerwowych tików Joe Bidena. Wszak 
zapewne w połowie USA (a w wersji bardziej optymistycznej przynajmniej w kilkunastu stanach) obecny, 
haniebny stan prawny dopuszczający mordowanie dzieci pozostanie utrzymany. W Nowym Jorku np. nadal 
będzie można zabić dziecko w dziewiątym miesiącu jego życia płodowego, a w dzisiejszych czasach 
wybranie się do innego stanu „na aborcję” nie jest przecież jakimś wielkim problemem. 

Dlaczego więc amerykańscy lewacy tak głośno wyją i dlaczego wtórują im w tym nieludzkim 

skowycie politycy, aktywiści i celebryci z całego świata? Otóż dlatego, że decyzja Sądu Najwyższego 

USA oraz natychmiastowe wprowadzenie nowego prawa przez niektóre stany (i zapowiedź rychłego 

uczynienia tego w kolejnych), to kij wsadzony w szprychy światowej rewolucji! I to kij nie tylko wywracający 

rower, ale i wyrywający szprychy, wyginający koło i przebijający oponę. Owszem, rower ten może wrócić 

do użytku, ale będzie trzeba się nad tym sporo napracować. 

A dokąd jechał ów rozpędzony rower? Wychodząc już z przestrzeni metafory – dokąd zmierza światowa 
rewolucja? Otóż do zaszczepienia przeświadczenia wśród całej globalnej społeczności, że „postępowa” 
rewolucja jest „koniecznością dziejową”, jest nie do zatrzymania, gdyż tak nakazuje „logika historii” i 
„historyczny determinizm”. A za sprawą dzielnych amerykańskich pro-liferów, rugowanych z przestrzeni 
publicznej, skazywanych na infamię i przyspawanie im maski oszołomów, okazało się, że tak nie jest. Świat 
dostał od nich jasny sygnał – rewolucję można zatrzymać, jej zbrodnicze dokonania można odwrócić, jej 
plany można pogrzebać. 

Stąd ten skowyt. 

Do tej pory przekonywano nas, że jest inaczej – co więcej, jako katolicy sami siebie o tym 
przekonywaliśmy. Przedstawiciele środowisk „Kościoła otwartego” robili to już od dawna, po 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego wbrew logice dołączyli do nich tzw. „zwykli księża”, ale 
konieczność pogodzenia się z kontrrewolucyjnym imposybilizmem próbowali nam wmówić również 
katolicy bardziej konserwatywni. Pisałem o tym w tekście Po wyroku w USA. Katolickie 
imaginarium się nie skończyło. In God we trust!, wymieniając jako przykłady beznadziei chociażby 
słynną książkę Rona Drehera „Opcja Benedykta”, esej Marcina Kędzierskiego „Przemija bowiem 
postać tego świata. LGBT, Ordo Iuris i rozpad katolickiego imaginarium” oraz książkę Tomasza 
Terlikowskiego „Koniec Kościoła jaki znacie”. 

A jednak amerykańscy katolicy i pro-liferzy, ich odwaga, determinacja i wieloletnia praca udowodnili, że historia się nie 
skończyła, o czym również pisze na naszych łamach Tomasz Bednarek oraz mówi Paweł Lisicki. 

Zacofana polska lewica 

W jak wielkim szoku muszą być dziś wszyscy przeciwnicy życia w Polsce! Tysiące kobiet 
deklarujących „pomoc” biednym prześladowanym przez państwo PiS kobietom, które nie mogą 
zabić dziecka, nagle zamilkły. Trochę mniej wygodnie jest pouczać Amerykanów i ich Sąd 
Najwyższy, niż rzekomo kołtuńską katolicką Polskę, prawda? 
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Jak bardzo zacofana okazała się najbardziej postępowa polska lewica, gdy dzień po tym kiedy w 
naszym Sejmie odrzucono ich projekt zakładający niczym nieskrępowane barbarzyństwo 
dokonywane na nienarodzonych, w kraju rządzonym przez lewicowego do szpiku kości Joe 
Bidena odwrócono bieg rewolucji. 

Jak bardzo wreszcie powinien wstydzić się Donald Tusk, który zaledwie kilkanaście dni wcześniej deklarował, że gdy 
tylko jego partia przejmie władze, sprawi, by w Polsce aborcja była legalna bez żadnych ograniczeń do 12. tygodnia 
ciąży. Donald Tusk, który przedstawia się jako chrześcijanin i który przez jakiś czas szefował nawet tworowi, dla 
zmylenia przeciwnika nazywanemu „europejską chrześcijańską demokracją”? 

Jak bardzo powinni wstydzić się też wszyscy ci amerykańscy biskupi, którzy uznali, że w sprawie 
aborcji status quo jest nie do ruszenia i w związku z tym w imię „świętego spokoju” nie należy 
„czepiać się” polityków-katolików dopuszczających mordowania dzieci. 

A przecież zupełnie inne odczucia mogą dziś towarzyszyć tym amerykańskim biskupom, którzy 
przyczynili się do tego, że tamtejsza opinia publiczna nie zaakceptowała „konstytucyjnego prawa 
do aborcji” w całości. Są wśród nich zarówno ci duchowni, którzy przez lata potępiali aborcję jak i 
ci, którzy – zgodnie z mocą nadaną im przez Kościół – potępiali też polityków popierających tę 
zbrodnię. W tym również biskupi zakazujący dostępu do Komunii Świętej politykom z pierwszych 
stron gazet. 

Takim biskupem w Polsce może okazać się abp Tadeusz Wojda, biskup gdański, który proszony jest przez polskich 
katolików, by zainterweniował w sprawie swojego diecezjanina, Donalda Tuska. Kilka tysięcy osób już o to 
zaapelowało na stronie stawiamnazycie.pl/Donald-tusk. Inicjatorzy akcji wyrażają nadzieję, że postulowana przez nich 
duszpasterska interwencja przyczyni się do tego, aby polscy politycy pozostający katolikami nie domagali się już 
więcej „prawa do aborcji”. 

Uważam, że apel ten należy podpisać i wszystkich Państwa do tego zachęcam. Chociażby po to, 
by pokazać, że sumienie polskich katolików nie zostało uśpione po tym, jak polski Trybunał 
Konstytucyjny dwa lata temu jako pierwszy dał sygnał światu, że z silniejszymi, głośniejszymi i 
bogatszymi lewakami można wygrać. A dzieci – wbrew mitowi „konieczności dziejowej” – mogą 
czuć się w łonach matek bezpieczne. 

Choć oczywiście nie mamy pewności, czy metropolita gdański wsłucha się w nasze prośby, to gdyby jednak to 
uczynił, przyczyniłby się do wbicia kolejnego kija w szprychy antychrześcijańskiej rewolucji. I udowodniłby, że polscy 
biskupi są nie mniej odważni niż biskupi amerykańscy. 

To nie koniec walki. Twój udział jest ważny 

W kontekście wielkiego symbolicznego zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych, warto wspomnieć 
jeszcze o jednej sprawie. Otóż tego zwycięstwa nie byłoby gdyby nie Donald Trump. Człowiek, 
który nominował takich, a nie innych sędziów. A dlaczego to zrobił? Dlatego, że był przywódcą 
rewolucji moralnej? Wolne żarty. Bo kierowała nim żarliwa wiara? Dobre sobie. Nic z tych rzeczy – 
Trump zrobił to co zrobił, gdyż obiecał to dużej grupie swoich wyborców i zamierzał dotrzymując 
tej obietnicy wygrać kolejne wybory. 

Tak więc największą lekcją wynikającą z wydarzeń z USA jest, dla katolików i kontrrewolucjonistów żyjących w 
systemie demokratycznym, lekcja dotycząca pracy z opinią publiczną. Ona musi trwać nieprzerwanie i być 
prowadzona odważnie, bez żadnych wątpliwości. Przesuwanie okna Overtona na naszą stronę to zadanie mozolne, 
które nie od razu przynosi rezultaty, ale prowadzone rzetelnie, konsekwentnie i profesjonalnie, może przysłużyć się 
wielkiej sprawie i wielkim sukcesom. Takim jak w USA. Sukcesom, po których rewolucja drży o kolejne swe zdobycze 
– już w tej chwili bowiem lewicowcy trzęsą się jak osika na samą myśl, że kolejnym krokiem Sądu Najwyższego może 
być odwołanie możliwości zawierania „jednopłciowych małżeństw”. 

W Polsce już niemal nie ma aborcji, a nadal nie ma u nas zalegalizowanych związków homoseksualistów. Wciąż 
bronimy się jako-tako przed laicyzacją, ludzie wciąż chodzą do kościoła, dzieci nie są w szkole uczone ideologii 
gender i stosunkowo mało które z nich pragnie „zmienić sobie płeć”. W dobie wielkiej, globalnej rewolucji Polacy 
jeszcze jakoś się bronią, między innymi dzięki takim mediom jak nasze, kształtujące sporą część katolickiej opinii 
publicznej, więc i sporą część elektoratu. 

Warto więc włączyć się w to dzieło, jakie od 10 lat prowadzimy na PCh24.pl. Zachęcam Państwa 
do tego bardzo gorąco – wspierajcie nas i wspólnie walczmy z antychrześcijańską rewolucją nad 
Wisłą. Warto – bo to wbrew pesymistom i maruderom – może się udać, jak pokazuje nam 
niezwykły przykład ze Stanów Zjednoczonych. Tak nam dopomóż Bóg! 

 

https://stawiamnazycie.pl/donald-tusk/?ka=008649
https://pch24.pl/okno-overtona-czyli-od-ekstremy-do-obowiazujacego-prawa/
https://pch24.pl/amerykanie-sadza-ze-sad-najwyzszy-po-obaleniu-roe-vs-wade-zniesie-tzw-homo-malzenstwa/
https://pch24.pl/amerykanie-sadza-ze-sad-najwyzszy-po-obaleniu-roe-vs-wade-zniesie-tzw-homo-malzenstwa/
https://pch24.pl/wesprzyj-rozwoj?ka=008385


https://pch24.pl/kpiny-z-ostatniej-wieczerzy-
producent-tureckiego-likieru-obrazil-w-reklamie-
chrzescijanskie-swietosci/ 

(fot. youtube/ Yakamoz Raki) 

Niemiecka Rada ds. Reklamy orzekła, że spot reklamowy 
tureckiego producenta alkoholu obraża uczucia religijne 
chrześcijan. Przedsiębiorstwo Yakamoz, wytwarzające 
tradycyjny likier anyżowy opublikowało w mediach 
społecznościowych parodię Ostatniej Wieczerzy. 

W klipie promocyjnym aktor pozorujący na Chrystusa nie dokonuje przeistoczenia w noc przed 
ukrzyżowaniem, ale pije napój producenta. Rzymscy żołnierze, zamiast pojmać Jezusa, stukają 
się z nim i apostołami kieliszkami napełnionymi alkoholem i wspólnie śpiewają „Alleluja”. 
Następnie wszyscy bohaterowie przedstawionej sceny siadają wspólnie i upajają się anyżowym 
likierem.  

Producent po interwencji niemieckiej instytucji zobowiązał się do zmiany wyemitowanej reklamy i 
wystosował oświadczenie, w którym przekonywał, że poniżenie chrześcijańskich wierzeń nie było 
jego celem. Jeśli obietnica wycofania spotu nie zostanie zrealizowana, do Rady ds. Reklamy 
wpłynie oficjalna publiczna skarga, informuje katolisch.de. 

  

Źródło: katolisch.de 
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Czytaj też:  

-  https://pch24.pl/po-orzeczeniu-sadu-
najwyzszego-usa-lekarze-masowo-odwoluja-
zaplanowane-morderstwa-dzieci-w-lonach-matek/ 

-  https://pch24.pl/metoda-na-transa-czy-tak-
mlodzi-ukraincy-beda-uciekac-przed-sluzba-
wojskowa/ 

 

https://pch24.pl/amerykanie-sadza-ze-
sad-najwyzszy-po-obaleniu-
roe-vs-wade-zniesie-tzw-
homo-malzenstwa/ 
 

 

W ślad za obaleniem przez Sąd Najwyższy USA prawa konstytucyjnego do aborcji, większość 

Amerykanów sądzi, że w następnej kolejności może dojść m.in. do zniesienia prawa do małżeństw 

tej samej płci. Podziela tę opinię 57%. 

Uważają tak zwłaszcza ludzie, którzy nie aprobują piątkowego orzeczenie sądu, które obaliło 
konstytucyjne prawo do aborcji zawarte w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku. 

Z opublikowanego w niedzielę sondażu CBS News oraz YouGov wynika, że 57% Amerykanów 

uważa zniesienie przez sąd prawa do małżeństw tej samej płci za prawdopodobne.  

Media zwracają uwagę na opinie większości Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciwko Wade, którą 

sformułował sędzia Clarence Thomas. Zaapelował przy okazji do swoich kolegów m.in. o uchylenie 

orzeczenia, które chroni prawo do małżeństw osób tej samej płci. 

O zwiększeniu poparcia dla tej koncepcji wśród części społeczeństwa świadczy majowy sondaż 
przeprowadzony na zlecenie konserwatywnych ugrupowań American Values i Family Research 
Council. Uczestniczyło w nim 801 Republikanów i sympatyzujących z nimi niezależnych 
wyborców. Aż 82% z nich zgodziło się z tezą, że małżeństwo powinno być zawierane tylko między 
mężczyzną a kobietą. 

Jeszcze w lutym badanie opinii społecznej CBS News oraz New York Times wykazało, że 56% 
obywateli kraju popiera legalizację małżeństw osób tej samej płci. 

Nie jest jeszcze jasne, jak obalenie orzeczenia Roe przeciwko Wade wpłynie na frekwencję w 
listopadowych wyborach do Kongresu USA. Jak podkreśla CBS News, choć wywołało to silne 
emocje, nie jest to kwestia, która według większości Amerykanów zwiększyła lub zmniejszyła ich 
skłonność do głosowania. (PAP)
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Miejskie fontanny kuszą mieszkańców. Lepiej 
trzymać się z daleka: 

https://www.google.com/search?q=K%C4%85piel+w+fontannie+mo%C5%BCe+grozi%C4%87+przykrymi+konsekwencjami+(Getty+Images)&sxsrf=ALiCzsauJ8Ptv
ckY0eUWgG9hsabEdVrxAw:1656436273176&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwji6Z790dD4AhUl_CoKHaaMB3UQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih
=933&dpr=1#imgrc=xSLsgGD4OmpyMM . Kąpiel w fontannie może grozić przykrymi konsekwencjami (Getty Images) 

Nad Polskę nadciąga fala upałów. Meteorolodzy prognozują, że najbliższych dniach temperatura 
w Krakowie przekroczy 30 stopni Celsjusza. W takich warunkach miejskie fontanny wręcz 
zachęcają do schłodzenia się w nich. Warto jednak pamiętać, że tego typu kąpiel jest surowo 
zabroniona. Może być także szkodliwa dla naszego organizmu.  

W czasie upałów styczność z wodą uwielbiają zwłaszcza dzieci. Nie jest to jednak tylko ich domena. 
Wielu dorosłych równie chętnie wskoczyłoby do zbiornika wodnego. 

Wysoka temperatura i palące promienie słońca stanowią dla mieszkańców miast poważny 
problem. Do ochłodzenia się w strumieniach wody zachęcają miejskie fontanny. Należy jednak 
pamiętać, by nie ulegać tej pokusie. Taka kąpiel może mieć bowiem opłakane skutki.  

Fontanny mogą stanowić zagrożenie. Sanepid ostrzega 

Rodzice i dziadkowie powinni pamiętać, że nie należy pozwalać dzieciom kąpać się w fontannach. 
Może być to bowiem bardzo niebezpieczne. Przybywanie w zakażonej wodzie może mieć złe 
skutki dla organizmu. 

Woda często jest zanieczyszczona przez ptaki, zwierzęta domowe czy innych 
ludzi. Rozwijają się w niej bakterie i zarazki, które mogą być bardzo szkodliwe dla naszego 
zdrowia. 
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https://www.o2.pl/informacje/moga-powodowac-
wymioty-i-biegunke-podrozuja-na-gape-na-
drobinach-plastiku-6784389227170336a 

Biofilm wytworzony na kateterze przez gronkowca złocistego. /Wikimedia 

 

Mikroplastik to drobiny tworzyw sztucznych. Są on powszechnie obecne zarówno w wodzie 
słodkiej, jak i słonej. Drobiny plastiku przedostają się następnie do naszej żywności, wody 
butelkowanej, piwa, a nawet powietrza, którym oddychamy. 
 
Na plastiku osiadają bakterie i wirusy, które mogą przyczepiać się do drobin plastiku, co 
pozwala im przetrwać w wodzie przez trzy dni.  
 
Patogeny podróżują na plastiku na gapę i cały czas pozostają zakaźne.   
 
Musimy być świadomi tego sposobu rozprzestrzeniania się patogenów w środowisku. 
 

Czytaj także:  
-  Jemy mikroplastiki. Naukowcy mają na to dowód  

 -  Rybak wyłowił to z morza. Ten widok wprawił go w osłupienie    

-  Niepokojące odkrycie. W oceanach najwyższy poziom mikroplastiku w historii  
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https://www.rynekzdrowia.pl/E-zdrowie/Polska-aplikacja-szybko-zinterpretuje-
wyniki-badan-krwi-Pionierski-system-juz-

dostepny,234038,7.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign 

Samodzielna interpretacja wyników badania krwi nie jest prosta. Pomoże aplikacja Fot. Shutterstock 

 Zespół polskich lekarzy specjalistów oraz programistów opracował aplikację BloodLab, pionierski system, który 

automatycznie, algorytmicznie i kompleksowo analizuje wyniki badań laboratoryjnych 
 Link do aplikacji dostępny jest na stronie:  - www.omwk.pl 
 Aplikacja jest szczególnie pomocna dla osób, które wykonują badania profilaktyczne na własną rękę 

i w związku z wynikami odbiegającymi od normy poszukują wsparcia w ich interpretacji i wyborze 
lekarza właściwej specjalności do dalszej diagnostyki 

 System nie zastępuje konsultacji lekarskiej, natomiast ułatwia proces diagnostyczny i może skracać 
drogę od otrzymania wyników do wyboru właściwego specjalisty 

 W konsekwencji przełoży się to na skrócenie procesu diagnostycznego, ponieważ pacjent nie będzie 
błądził w systemie - wskazuje prof. Grzegorz Basak 

 Mamy nadzieję, że dostarczanie pacjentom rzetelnych informacji wspomagających interpretację 
wyników będzie zachętą do częstszego i regularnego wykonywania badań morfologii krwi 
obwodowej - dodaje 

Próbując samodzielnie zinterpretować wyniki badania krwi sprawdzamy przede wszystkim, czy otrzymane 
wyniki mieszczą się w normach referencyjnych. Jeśli widzimy nieprawidłowość, szukamy w internecie, co 
może oznaczać takie odchylenie. Uzyskanie indywidualnej i spersonalizowanej interpretacji wyników badań 
laboratoryjnych umożliwia aplikacja BloodLab. Link do niej dostępny jest na stronie kampanii edukacyjnej 
„Odpowiedź masz we krwi” - www.omwk.pl. Bloodlab jest pionierskim systemem, który automatycznie, 
algorytmicznie i kompleksowo analizuje wyniki badań laboratoryjnych. Rozwiązanie zostało stworzone w 
Polsce przez zespół lekarzy specjalistów oraz programistów i analizuje odchylenia parametrów, biorąc przy 
tym pod uwagę płeć oraz wiek badanej osoby. Aplikacja jest szczególnie pomocna dla osób, które wykonują 
badania profilaktyczne na własną rękę i w związku z wynikami odbiegającymi od normy poszukują wsparcia 
w ich interpretacji i wyborze lekarza właściwej specjalności do dalszej diagnostyki.
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  Trojcowo Chicago . https://www.youtube.com/watch?v=tBVMzQOXKJE . https://youtu.be/sRF4NFZ39y4 

 

                                                                                  
Dr hab. n. med. Adam Janas, Polsko Amerykańskie Kliniki Serca, Grupa American Heart of 
Poland podpowiada, czego w upalne dni nie robić 

 Uczucie pragnienia świadczy o 5 proc. odwodnieniu. Jeśli poziom odwodnienia wzrośnie o 
kolejne kilka procent może być ono bardzo groźne 

 Należy sięgać po wodę często i pić ją małymi łykami. Wypicie dużej ilości naraz nie 
pomoże, a wręcz może zaszkodzić 

 Słodkie soki, czy też napoje kolorowe nie nawadniają naszego organizmu w odpowiedni 
sposób. Wysokie stężenie cukru będzie działało odwadniająco 

 Ponadto medycy przypominają, że podczas wysokich temperatur, organizm uruchamia 
naturalne mechanizmy obrony przed odwodnieniem. Dlatego zaczyna gromadzić wodę w 
tkance podskórnej, czego wynikiem są obrzęki 

 Negatywnie na krążenie działa brak ruchu. Krew w naszym organizmie płynie z żył nóg do 
serca wbrew grawitacji, dlatego taki przepływ wspomagają zastawki żylne. Działają jednak 
tylko gdy nogi są w ruchu 

Kardiolog radzi: tego nigdy nie rób w upał 

Eksperci przypominają, że w upalne dni serce człowieka bije szybciej, rozszerzają się naczynia 
krwionośne, ciało zaczyna się pocić – wszystko po to, by dostarczyć do skóry więcej krwi i 
zapobiec przegrzaniu. 

-  Unikamy nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, między godziną 11.00 a 
14.00. Wysiłek fizyczny, a nawet spacer należy przełożyć na godziny poranne lub 
wieczorne. Pamiętajmy o ubiorze, żeby był lekki, przewiewny oraz o nakryciu głowy - 
powiedział dr hab. n. med. Adam Janas, Polsko Amerykańskie Kliniki Serca, Grupa American 
Heart of Poland. 

 

Cztaj też: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-01/ukradla-130-zl-29-letniej-kobiecie-grozi-10-lat-wiezienia/  1,30 zł 

 

https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Polska/Straz-miejska-UKARALA-POLICJE-w-Poznaniu.-
Wlepili-mandat-i-zalozyli-blokade-01-07-
2022?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName 
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Kardiologia/Kardiolog-radzi-tego-nigdy-nie-

rob-w-upal-Moze-skonczyc-sie-nawet-

zatrzymaniem-krazenia,234175,1014.html 
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