
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

       

 

https://radiowarszawa.com.pl/ 

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

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

 

 

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

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

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf 

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-05-29.pdf 

Słuchaj Radia:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf 

                                                     

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

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 

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

dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził 

Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 

Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza 

udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 

skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 

uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w 

miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: 

„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  
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Niedziela – XV zwykła C 

STO SŁÓW 

Chociaż podobno niegrzecznie odpowiadać pytaniem na pytanie, Jezus tak właśnie robi, i to dwukrotnie. Jezus, jak Sokrates, nie 

odpowiada na pytanie, lecz niejako wydobywa odpowiedź u pytającego. Uczony w Piśmie spośród kilkuset przykazań Prawa sam 

wyłuskuje dwa najważniejsze, a potem sam odpowiada na zadane przez siebie pytanie: kto jest moim bliźnim? (EWANGELIA). 

Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach. Prawo Boga nie jest zbiorem zewnętrznych, niemal nieosiągalnych nakazów, lecz każdy 

potrafi je odnaleźć w swoim sercu jako własną, wewnętrzną prawdę (PIERWSZE CZYTANIE). 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

(Pwt 30, 10-14) 

Mojżesz powiedział do ludu: 

«Będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do 

Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy. 

Polecenie to bowiem, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, 

by można było powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. I nie jest za 

morzem, aby można było powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je”. 

Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić». Oto słowo Boże. 

PIERWSZE CZYTANIE 

Słowo zawsze blisko • Pwt 30, 10-14 

Wymagania Boga nie są nieosiągalne. A przede wszystkim to nie tyle twarde prawo, ile bliskie Słowo. 

KSIĘGA: Powtórzonego Prawa • AUTOR: starożytny historyk (historiograf), przedstawiciel szkoły deuteronomistycznej • CZAS 

POWSTANIA: VII–VI w. przed Chr. • KATEGORIA: mowa • KTO MÓWI: Mojżesz • ADRESACI: Lud Izraela • MIEJSCE: 

Stepy Moabu • CZAS AKCJI: koniec XIII – początek XII w. przed Chr. 

 
SŁOWA, PRZYPOMNIENIE, TESTAMENT • Wprawdzie Księga Powtórzonego Prawa należy do Pięcioksięgu, różni się jednak od 

pozostałych ksiąg. Nie dominuje tu narracja, jak w przypadku Księgi Rodzaju czy Wyjścia. Podkreśla to zresztą hebrajska nazwa 

księgi – Debarim to Słowa: słuchamy tu czterech wielkich mów Mojżesza • Polska nazwa księgi sugeruje, że mamy do czynienia z 

powtórzonym, przypomnianym wyjaśnieniem Prawa danego na Synaju. Powtórzone Prawo (z greckiego: deuteronomium) to kopia 

Księgi Prawa Mojżesza, którą przyszli królowie Izraela 

mają sobie sporządzić i którą mają się kierować • Narrację spotykamy właściwie tylko w ostatnich fragmentach księgi, od rozdziału 

31: Mojżesz przekazuje przywództwo Jozuemu i umiera. Cała Księga Powtórzonego Prawa to mowa pożegnalna i testament 

wielkiego prawodawcy pozostawiony Izraelowi w przeddzień wejścia do Ziemi Obiecanej. 

TRZECIA MOWA • W trzeciej mowie (� Pwt 28,69–32,52) Mojżesz przypomina dobrodziejstwa Boga, wzywa do wierności 

Przymierzu, namaszcza Jozuego na swego następcę i intonuje hymn streszczający historię Izraela – grzesznika i miłosiernego Boga. 

Pojawia się tu klasyczna nauka o dwóch drogach. Podkreśla ona wagę wolnej woli człowieka, przed którym Bóg kładzie 

błogosławieństwo i przekleństwo, pozwalając wybrać pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Nauka o dwóch drogach w pełni 

wyrażona jest w 30 rozdziale (� Pwt 30,15–20). 

POLECENIE MOJŻESZA • Pierwsze czytanie to wstęp do następującej zaraz po nim nauki o dwóch drogach. Bóg – ustami Mojżesza 

– zachęca do przyjęcia drogi przykazań, przekonując, że nie jest ona nieosiągalna. Zauważmy, że coś jeszcze ukrytego jest w 

przesłaniu Mojżesza: przykazania Boga nie są zewnętrznym zbiorem przepisów, obcym człowiekowi. Bóg „zapisał” je w sercu 

człowieka i ten zdolny jest to odczytać wewnętrznie • Warto zwrócić uwagę na zdanie rozpoczynające pierwsze czytanie. To 

zaledwie druga połowa zdania, które w całości ma nieco inną wymowę: Pan na nowo będzie się cieszył ze świadczenia ci 

dobrodziejstw, jak cieszył się, wyświadczając je twoim przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego 

poleceń i postanowień, zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swe j duszy. 

 



(Ps 69, 14. 17 i 30. 31 i 33-34. 36-37) 

REFREN: Ożyje serce szukających Boga. 

Panie, modlę się do Ciebie 

w czas łaski, o Boże. 

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, 

w Twojej zbawczej wierności. 

Wysłuchaj mnie, Panie, bo miłość Twoja jest łaskawa, 

spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 

Jestem nędzny i pełen cierpienia, 

niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga 

i wielbić Go z dziękczynieniem. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 

niech ożyje serce szukających Boga. 

Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi. 

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, 

tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 

To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, 

miłujący Jego imię przebywać tam będą. 

 

MODLITWA OCALONEGO • Psalm 69 to przykład modlitwy błagalnej (tefillah). Wierzący opisuje w niej swe cierpienie i błaga Boga 

o ratunek, wyrażając pewność, że zostanie wysłuchany • W starożytności utwory tego typu tak w Babilonii, jak w Izraelu towarzyszyły 

rytom i modlitwom o uzdrowienie. W czasach powygnaniowych stały się modlitwą całej wspólnoty, która oczekuje wybawienia i 

pomocy od Boga. Chrześcijańscy komentatorzy widzieli tu opis cierpień Jezusa. 

DWA PSALMY • Psalm 69 to w rzeczywistości synteza dwóch lamentacji o podobnej strukturze: każda najpierw przedstawia • 

skargę, która przeradza się w • modlitwę uwielbienia. Skąd o tym wiemy? Znawcy języka oryginalnego poznają to po dwóch różnych 

rytmach ukrytych w psalmie. Ci, którzy nie znają hebrajskiego, też z łatwością wychwycą różnicę, gdyż każda lamentacja ma odrębną 

tematykę. • Pierwsza skarga dotyczy człowieka, który ugrzązł w mule topieli (� Ps 69,2–7). Jego modlitwa rozpoczyna się w wersecie 

14: Wyrwij mnie z bagna! To obraz przytłoczenia sytuacją bez wyjścia. Co to za sytuacja? To tzw. wody piekielne, fale śmierci. Innymi 

słowy, bohatera lamentacji opanowała pokusa grzechu • Druga skarga to lament zhańbionego (wersety 8–13). Modlitwa, która 

wypływa z tej skargi, rozpoczyna się w od wersetu 17: Ty znasz moją hańbę, mój wstyd i mą niesławę. Tu winna jest nie sytuacja, nie 

grzech, lecz ludzie. Bohater pozostaje bez winy. 

DOŚWIADCZENIE MIŁOSIERDZIA • Usłyszymy pojedyncze wersety pochodzące z obu lamentacji. Dlaczego Psalm 69 został 

wybrany jako jeden z dwóch możliwych psalmów na XV niedzielę zwykłą? Ze względu na opis doświadczenia miłosierdzia, które 

wyśpiewuje znajdujący się w trudnej sytuacji psalmista. Lamentację mógłby wyśpiewać ocalony przez miłosiernego Samarytanina 

człowiek z dzisiejszej przypowieści. 

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan - (Kol 1, 15-20) 

Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko 

stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy 

Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. 

I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. 

Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co 

na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto słowo Boże. 

DRUGIE CZYTANIE - Hymn o Chrystusie • Kol 1, 15-20 
Rozpoczynamy lekturę Listu do Kolosan. Paweł obwieszcza: Chrystus jest Głową, Pierworodnym, Początkiem. 
KSIĘGA: List do Kolosan • NADAWCA: św. Paweł lub jego uczeń • ADRESACI: chrześcijanie w Kolosach • CZAS 

POWSTANIA: 52–55 r., 56–58 r., 59–61 r. lub po śmierci Pawła • MIEJSCE POWSTANIA: Efez, Cezarea, Rzym (Paweł) lub 

nieznane miejsce (uczeń Pawła) 

 

PSALM 

Skarga i pewność• Ps 69, 14. 17 i 30. 31 i 

33-34. 36-37 

Słowa psalmu mógłby wyśpiewać człowiek uratowany 

przez miłosiernego Samarytanina. „Pan wysłuchuje 

biednych”. 

PSALM 69 • AUTOR: anonimowy lewita • 

CZAS POWSTANIA: okres po niewoli 

babilońskiej, VI–III w. przed Chr. 



LIST Z WIĘZIENIA • W najbliższe niedziele będziemy słuchać fragmentów Listu do Kolosan. List ten – według tradycyjnej 

interpretacji – zaliczamy do grupy tzw. listów więziennych, ponieważ powstał podczas uwięzienia Apostoła Pawła w Efezie, Cezarei 

lub w Rzymie. List jest być może odpowiedzią na prośbę Epafrasa – założyciela wspólnoty w Kolosach, który potrzebuje wsparcia w 

walce z szerzącymi się tam błędami • Nie znamy ich zasadniczej przyczyny, jednak najprawdopodobniej miały swe źródło w 

synkretyzmie judeohellenistycznym. Ich wyrazem była wiara w siły kosmiczne, które mają wpływ na ludzki los. Wierze w „żywioły 

świata” (� Kol 2,8.20) Paweł przeciwstawia wiarę w Chrystusa, który jest ich Stwórcą i jedynym prawdziwym Bogiem. 

WIARA I MORALNOŚĆ • List – oprócz wstępnego pozdrowienia, modlitwy za wspólnotę z Kolosów oraz zakończenia – składa się z 

dwóch części: pierwsza z nich skupia się na Chrystusie i Jego misterium, które pomaga odróżnić fałszywe formy pobożności (� Kol 

1,15–3,4). Rozpoczyna ją Hymn o Chrystusie, który oddaje zasadniczą myśl tego fragmentu: Jezus Chrystus jest jedynym 

prawdziwym Bogiem, który przyniósł zbawienie światu. To nie świat i natura rządzą ludzkim losem, lecz Bóg, który jest ich Stwórcą • 

Druga część listu to wypływające z wiary w Chrystusa pouczenia moralne (� Kol 3,4–6). 

CHRYSTUS POCZĄTKIEM • Lekturę rozpoczynamy, pomijając tzw. adres i pełne ciepła pozdrowienie (� Kol 1,1–14). Usłyszymy 

hymn na cześć Chrystusa • Zwróćmy uwagę na tytuły, jakimi Paweł określa Chrystusa: jest Pierworodnym, który jak Ojciec stwarzał 

świat, Głową nie tylko całego stworzenia, ale przede wszystkim Kościoła, Początkiem. Dzięki Niemu na całą ludzkość spływa pokój. 

 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza - (Łk 10, 25-37) 

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» 

Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: 

«Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?» 

Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i 

minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to 

miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go 

na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim 

staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który 

wpadł w ręce zbójców?» On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: «Idź, i ty czyń podobnie!». Oto 

słowo Pańskie. 

• 

EWANGELIA - Przykazanie miłości • Łk 10, 25-37 

Spośród kilkuset nakazów Prawa Jezus wydobywa dwa najważniejsze. I w przypowieści mówi, kim tak naprawdę jest bliźni. 

EWANGELISTA: św. Łukasz • CZAS POWSTANIA: ok. 80 r. • KATEGORIA: wydarzenie • MIEJSCE: w drodze do 

Jerozolimy • CZAS: 30–33 r. • BOHATEROWIE: Jezus, uczony w Piśmie • WERSJE: (tylko dialog) Mt 22,34–40 • Mk 12,28–34 

 
W DRODZE DO JEROZOLIMY • Od 9 rozdziału Ewangelii św. Łukasza Jezus zmierza w kierunku Jerozolimy. To charakterystyczny 

dla Łukasza sposób opisania życia Chrystusa: o ile u innych Ewangelistów Mistrz wielokrotnie przebywa w Jerozolimie, u Łukasza – 

poza epizodem z dzieciństwa – tylko raz, u kresu swojej ziemskiej misji. Zmierza tam przez większą część Ewangelii • Wstępowanie 

do niej (rozdziały 9–19) będzie obfitowało w nauczanie, często ilustrowane przypowieściami. 

KIM JEST BLIŹNI • Dla wierzącego Żyda bliźnim był przede wszystkim jego rodak, wierzący w tego samego Boga i zachowujący 

Jego przykazania. Żydzi wystrzegali się pogan. Nie mieli obowiązku ich kochać • Ewangelia przekracza granice etniczne i kulturowe, 

które stawia Prawo. Jezus zmienia normy kulturowo-religijne judaizmu, rozszerzając przykazanie miłości na nieprzyjaciół i pogan. 

Przykład miłosierdzia przekraczającego granice usłyszymy w niedzielnej Ewangelii • Fragment składa się z dwóch elementów: 

najpierw jest to dialog Jezusa z uczonym w Prawie, a potem przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. 

DIALOG I PRZYPOWIEŚĆ • Podczas rozmowy Jezusa z uczonym spośród kilkuset praw i przykazań Starego Testamentu wydobyte 

zostaną dwa najważniejsze: te, które znamy jako „przykazanie miłości”. Zwróćmy uwagę, kto wybiera i „splata” ze sobą te 

przykazania • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest odpowiedzią na inne pytanie uczonego: A kto jest moim bliźnim? Bliźni 

to ten, kto okazuje miłosierdzie.

 

http://twojabiblia.pl/czytaj/%C5%81k/10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jutrzenka  – zorza poranna, określenie jaśniejącego nieba tuż przed wschodem Słońcaa                                                                                                                                                                                       
Autorstwa -seko- - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36293332 

                     Brewiarz, Godzina Czytań, T.III                                     
Kościół powstaje 

jak jutrzenka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Video na Niedzielę - 2022-07-10: 

https://youtu.be/rTK2XOU42GQ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zorza_poranna
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36293332
https://youtu.be/rTK2XOU42GQ


MIŁOSIERDZIE. O ŁASCE i POTĘPIENIU - CAŁY FILM! 

 

https://youtu.be/5FqioTncI6g .  https://mobile.twitter.com/SKChKsSkargi/with_replies 

Film PCh24.pl „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” jest już dostępny na kanale YouTube. Chcemy, aby to ważne 

przesłanie o Bożym Miłosierdziu dotarło do jak najszerszego grona Widzów. W filmie “Miłosierdzie. O Łasce i 

potępieniu” eksperci i zarazem wielcy czciciele Bożego Miłosierdzia przypominają czym naprawdę jest Boże 

Miłosierdzie oraz o tym, że Pan Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. 

Zachęcamy do oglądnięcia naszego filmu, który w całości publikujemy na platformie YouTube i dzielenia się 

linkiem ze znajomymi! 

 

https://youtu.be/5FqioTncI6g
https://mobile.twitter.com/SKChKsSkargi/with_replies


 

                                                                                                 https://festiwalzycia.pl/ 

Festiwal Życia to największe chrześcijańskie wydarzenie plenerowe dla młodzieży w regionie. 

W programie znajdują się m. in. warsztaty, konferencje, koncerty, Msze święte, nabożeństwa, adoracja 24/7, czy ekstremalny Bieg 

Festiwalowicza! Na naszej scenie grali już m. in. Golec uOrkiestra, Kuba Badach, TGD, Luxtorpeda, Tau, ks. Kuba Bartczak, Arka Noego, 

Owca. Co roku impreza przyciąga tysiące młodych ludzi z całej Polski i nie tylko! Postacią na której oparta będzie treść festiwalu jest Maryja. 

Podążając śladami jej pięknego, ale i pełnego trudności życia na ziemi, będziemy odkrywać siebie. 

   
https://youtu.be/HRf6ULwKrOg?list=UU0ZIijJgwXDDz0LF_ll1JaQ 

 

 

 

 

 

   

https://festiwalzycia.pl/
https://youtu.be/HRf6ULwKrOg?list=UU0ZIijJgwXDDz0LF_ll1JaQ


Nawrócony Amaro na Festiwalu Życia. "Kuchnia i sukces stały 

się dla mnie bożkiem" 

 

 

 

KOPIUJ LINK 

Wojciech Modsst Amaro na Festiwalu Życiato: Festiwalzycia.pl 

Na Śląsku trwa chrześcijański festiwal dla młodzieży, w trakcie którego do przemówił Amaro. Zebrany przed sceną 
tłum poznał historię nawrócenia kulinarnego celebryty. — Zostawiłem za sobą całkowicie swoje życie i staram się żyć 
"stylem Maryi'" — przyznał. Oznaczało to zamknięcie dwóch restauracji i sprzedaż domu. — (...) Pan posłał nas w 
miejsce zupełnie dla nas nieznane, powołał do rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiliśmy. Jezus z rybaka zrobił 
pasterza. I z kucharza może zrobić kogo tylko chce — zapewniał uczestników imprezy. Restaurator stanął również w 
obronie Kościoła katolickiego, mówiąc, że choć wielu narzeka na księży i samą instytucję, to jego zdaniem, tylko w 
Kościele odnajdzie się Jezusa. Według Amaro, należy być mu posłusznym jak ufające dziecko. — To jest zgoda na 
wypełnienie się woli Bożej w swoim życiu — podkreślił. — Nie ma szuflad dla Pana Boga. Trzeba zaprosić go do 
każdej przestrzeni swojego życia, a nie tylko do tych, o których myślimy, że są dla niego przeznaczone. 

Jak donoszą katolickie media, swój "kulinarny" rachunek sumienia Amaro zamknął wyznaniem: Najbardziej 
żałuję tego, że kuchnia i związany z nią sukces w pewnym momencie stały się dla mnie bożkiem. 

To nie pierwszy raz, gdy 50-latek podzielił się swoim świadectwem. W 2019 r. na łamach "Wprost" stwierdził, że 
"poznawanie miłości Boga do człowieka i Jego miłosierdzia jest sensem życia". Przyznał też, że bez niej rodzina i 
kariera nie dawały mu pełnej satysfakcji. – Ukojenie przyniosła tylko otwartość na relację z Bogiem. Potem już On 
zaczął działać i przemieniać moje życie. Wtedy zrozumiałem, że Bóg to nie "Ten" z wysoka, niedostępny, tylko ktoś 
najbliższy. Gdy stawia się Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne trafia na właściwe – wyjaśnia wtedy kucharz. 
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/nawrocony-amaro-na-festiwalu-zycia-kuchnia-i-sukces-staly-sie-dla-mnie-
bozkiem/vc28cfw?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

Czytaj też: https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-modest-amaro        

-                            https://wiadomosci.onet.pl/religia/wojciech-modest-amaro-znalezc-boga-w-kuchni/peg52fm 

Gorliwi katolicy show-biznesu:  https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/katolicy-show-biznesu-el-dursi-frykowska-amaro-musial/t6be7g9 

 

 

javascript:void(0);
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/nawrocony-amaro-na-festiwalu-zycia-kuchnia-i-sukces-staly-sie-dla-mnie-bozkiem/vc28cfw?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/nawrocony-amaro-na-festiwalu-zycia-kuchnia-i-sukces-staly-sie-dla-mnie-bozkiem/vc28cfw?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://culture.pl/pl/tworca/wojciech-modest-amaro
https://wiadomosci.onet.pl/religia/wojciech-modest-amaro-znalezc-boga-w-kuchni/peg52fm
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/katolicy-show-biznesu-el-dursi-frykowska-amaro-musial/t6be7g9


STARY SĄCZ -  Strefa Chwały Festiwal, czyli wyjątkowe rekolekcje, które owocują na przestrzeni całego roku ... 

 
 

 



 
 

 
 

-   https://strefachwaly.pl/                                                                                                                                                                                                                                         

-   https://stacja7.pl/z-kraju/strefa-chwaly-festiwal-czyli-wyjatkowe-rekolekcje-ktore-owocuja-na-przestrzeni-calego-roku/ 

Inauguracja - https://youtu.be/Xel1RO2q8ww  .  https://youtu.be/v6GZNuWBhPw                                                                                 

.                                      https://www.youtube.com/results?search_query=strefa+chwa%C5%82y+festiwal+2022 

 

 

 
 

 

https://strefachwaly.pl/
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A może weekend w klasztorze? 10 propozycji na 

wakacje dla wierzących 

Nie masz pomysłu na wakacje? Przedstawiamy 10 propozycji na ciekawe i wartościowe spędzenie tego czasu. 

https://stacja7.pl/ludzie/a-moze-weekend-w-klasztorze-10-propozycji-na-wakacje-dla-wierzacych/ 

 

2. Św. Mikołaj – edycja letnia 

Myślałeś kiedyś o wyjeździe na misje? Propozycje wolontariatu można znaleźć w internecie. Nie każdy jednak musi wyjeżdżać w 

dalekie strony. A gdyby tak przynajmniej na czas wakacji zaangażować się w bezinteresowną pomoc starszej osobie w robieniu 

zakupów? A może ktoś zwyczajnie potrzebuje twoich odwiedzin? Św. Mikołajem możesz być nie tylko w grudniu. 

3. Pogromca zaległości 

W ciągu całego roku dużo się dzieje, odkładamy ważne sprawy. Wakacje mogą być doskonałym czasem, żeby wreszcie do kogoś 

zadzwonić, może naprawić zepsutą relację. 

8. Zagramy? 

Na wypadek nie najlepszej pogody warto przygotować sobie plan B, czyli pomysł na spędzanie czasu w domu. Niekoniecznie 

musimy sięgać po gotowe planszówki czy gry komputerowe. A może coś bardziej kreatywnego? Można zawsze pokusić się o 

stworzenie własnej gry. Jej forma zależy od inwencji twórczej domowników. 

9. Wartościowa lektura – Biblia w 90 dni 

Nie ma to jak wartościowa lektura na wakacje, tym bardziej gdy jest to Biblia. Czas wakacji to dobry moment, żeby przeczytać całą 

Biblię. Można to zrobić nawet w 90 dni. Warto skorzystać z darmowej aplikacji Biblia90dni, która zadba, żeby nie umknął nam żaden 

werset. Dla studentów to nawet w sam raz okres trzech wakacyjnych miesięcy. 

10. Bądź kreatywny! 

Numer 10 na naszej liście to zupełnie twój pomysł. Wymyśl coś swojego, co pozwoli Ci spędzić wakacje z Bogiem i drugim 

człowiekiem. 

4. Jak mnich w klasztorze 

Nie trzeba być zakonnikiem, żeby poczuć rytm życia klasztornego. Wszystko dzięki możliwości spędzenia czasu w klasztorze w roli 

gościa. Można m.in. pojechać do słynnych tynieckich benedyktynów albo żyjących szczególnie surowo kamedułów w Krakowie. 

https://stacja7.pl/ludzie/a-moze-weekend-w-klasztorze-10-propozycji-na-wakacje-dla-wierzacych/


https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/polska-mniej-znana-weekend-w-klasztorze 

 

 https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/ 

 

Rezerwacja pokoju lub miejsca na liście uczestników warsztatów i rekolekcji 
Osoby zainteresowane pobytem w Opactwie lub udziałem w proponowanych formach rekolekcyjnych/ warsztatowych prosimy o kontakt: 

 www.domgosci.benedyktyni.com 

Dział Rezerwacji  
Pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 

(w pozostałym czasie prosimy o kontakt z Recepcją Domu Gości) 

e – mail: rezerwacje@jg.benedyktyni.com 

tel.: 12 688 54 50 

Recepcja Domu Gości 
Pracuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 6.30 – 21.30 

e – mail: recepcja@jg.benedyktyni.com 

tel.: 12 688 54 52 

Kliknij by zobaczyć ceny i rodzaje pokoi. 

Kliknij by zobaczyć program warsztatów i rekolekcji. 
 

 

https://www.polska.travel/pl/zobacz-koniecznie/pomysl-na/polska-mniej-znana-weekend-w-klasztorze
https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/
http://www.domgosci.benedyktyni.com/
mailto:rezerwacje@jg.benedyktyni.com
mailto:recepcja@jg.benedyktyni.com
https://domgosci.benedyktyni.com/pokoje/
https://domgosci.benedyktyni.com/kalendarz-2021-2022/
https://domgosci.benedyktyni.com/kalendarz-2021-2022/


Klasztor Kamedułów na Bielanach w Krakowie -  http://www.kameduli.eu/ 

O wiele więcej determinacji wymaga spędzenie urlopu u Kamedułów na Bielanach w Krakowie. To propozycja tylko dla panów – klauzula 
zabrania kobietom odwiedzania klasztoru. Goście rozpoczynają dzień o 3:45 i mieszkają w spartańskich warunkach – w celi jest wąskie, drewniane 
łóżko, stolik i krzesło, goła drewniana podłoga. Goście klasztorni muszą dostosować do reguł zakonnych. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, 
pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia, mają służyć pełnemu zjednoczeniu z Bogiem. 

 
Aktualnie kameduli posiadają 9 eremów: 3 we Włoszech: Monte Porzio, Monte Rua, Montecucco; 2 w Polsce: Bielany, Bieniszew; po jednym w 
Hiszpanii – Herrera; USA –  Bloomingdale; Kolumbii – Santa Rosa i w Wenezueli – Pregonero.

 

Dom Pielgrzyma – Góra św. Anny -  https://dompielgrzyma.pl/ 

  
 

 
 

 https://dompielgrzyma.pl/noclegi/ 
 

 

http://www.kameduli.eu/
https://dompielgrzyma.pl/
https://dompielgrzyma.pl/
https://dompielgrzyma.pl/noclegi/


Literackie wakacje w Rabce – Zdroju: https://krakow.gosc.pl/doc/7681720.Literackie-wakacje-w-Rabce   

Jerzy Stuhr czytał fragmenty bajki "Bolek i Lolek" już w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                

9. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej 
odbędzie się w Rabce-Zdroju od 13 do 16 lipca. Swój udział 

w festiwalu potwierdzili znani i lubiani autorzy książek dla dzieci, m.in. Barbara Gawryluk, Sasza Hady, 
Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Joanna Olech, Renata Piątkowska, Jolanta Richter-Magnuszewska, Marcin 
Przewoźniak, Katarzyna Ryrych, Tomasz Samojlik, Katarzyna Wasilkowska, Agnieszka Wolny-Hamkało. 
Ciekawie zapowiadają się także spotkania z duetami autor-ilustrator. Do Rabki przyjadą Tina Oziewicz i  
Aleksandra Zając, Wojciech Widłak i Aleksandra Krzanowska, Urszula Młodnicka i Agnieszka Waligóra. 
Wśród gości zagranicznych będą Elina Ellis (Ukraina/Wielka Brytania), Iva Prochazkova (Czechy), Julius 
Keleras i Vanda Padimanskaite (Litwa) oraz Andreas Sparring i Per Gustavsson (Szwecja) wraz z tłumaczami. 
Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale na część z nich obowiązują zapisy, które były do 4 
lipca prowadzone elektronicznie. Od 11 lipca będzie szansa jeszcze na zapisanie się w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 27. Wszystkich dorosłych zainteresowanych literaturą 
dziecięcą organizatorzy zapraszają na przeznaczoną specjalnie dla nich konferencję, która odbędzie się 15 
lipca od 9.00 do 14.00 w Teatrze Lalek "Rabcio". Wśród prelegentów będzie m.in. prof. Anna Czabanowska-
Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która rozważny temat pt. "Przekaz międzypokoleniowy i literatura 
dziecięca". Z kolei Wanda Papugowa skupi się na odczycie pt. "Dzieci na gruzach - w życiu i w literaturze". 
Warte uwagi na konferencji jest też spotkanie z Joanną Olech pt. "»Niegrzeczne« książki dlaczego są nam 
potrzebne". Festiwal organizuje Agencja Promocyjna OKO Iwona Haberny we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Rabce-Zdroju. Wydarzenie zyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków miasta Rabka-Zdrój 
oraz dzięki pomocy partnerów i patronów medialnych. Szczegółowy program: www.rabkafestival.pl/program/. 

 

https://krakow.gosc.pl/doc/7681720.Literackie-wakacje-w-Rabce
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13 lipca środa 

09.30 

Biblioteka Otwarcie Rabka Festival 2022 

09.45  

Biblioteka 

wiek 2+ 

Marta i Cezary Skroccy: Warsztaty wokół książki Oskara Kroona i Jenny Lucander Fakty o 

tatusiach 

09:30  

Akademia malarstwa 

wiek 6+ 

Natalia Klęsk, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka: „Rodzinne zajęcia gospodarskie górali” – 

warsztaty literacko-etnograficzne 

09:30  

Amfiteatr 

wiek 7+ 

Krystyna Kachel: Warsztaty teatralne –przygotowywanie impresji słowno-muzycznej, 

inspirowanej baśnią „Kwiat Paproci” Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel 

11:00  

Biblioteka 

wiek 7+ „Z Renatą Piątkowską na wesoło” – spotkanie autorskie 

11:00  

Muzeum 

wiek 3+ 

 

Barbara Gawryluk: Zdalna Babcia – kiedy bliscy są daleko… 

11:00  

Zakład 

Przyrodoleczniczy “Mała książka – wielka sztuka”  wernisaż  wystawy 

11:10  

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

wiek 5+ 

Wojciech Widłak i Aleksandra Krzanowska: „Jesteś jedyny, jesteś jedyna!” – warsztaty z 

Krasnalem w Krzywej Czapce 

14.30  

Biblioteka 

wiek 12+ 

Warsztat kreatywnego pisania z Saszą Hady, autorką książki Zefiryna i księga uroków, 

nominowanej do nagrody „Literacka Podróż Hestii” 

16:00 

Biblioteka Tina Oziewicz, Aleksandra Zając: „Uczucia” – spotkanie autorskie 

19:00 

Amfiteatr 

Iva Prochazkova : Nawet myszy idą do nieba –  fragmenty książki, w obecności Autorki, czyta 

Patryk Cebulski 

14 lipca czwartek na spotkania oznaczone ikoną obowiązują zapisy 

9:00 

Kino Śnieżka 

wiek 7+ Projekcja filmu Nawet myszy idą do nieba i spotkanie z autorką książki Ivą Prohazkową 

9:30  

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

wiek 5+ 

Tina Oziewicz Aleksandra Zając: „Narysuj swoje uczucia” – warsztaty (w języku ukraińskim) 

Тіна Озєвіч, Александра Зайонц: Намалюй свої почуття – майстер-клас (українською 

мовою) 

9:30  

Biblioteka 

бібліотека 

Elina Ellis: „Narysujmy nasza rodzinę” – warsztaty ilustratorskie wokół książki:  Cała prawda o 

Starych ludziach (w języku ukraińskim) 

Еліна Елліс: Намалюймо нашу сім’ю – майстер-клас з ілюстрування із книгою: Вся правда 

про Старих людей 

9:30  

Akademia malarstwa 

wiek 6+ 

Magdalena Komór: Nowe przygody Pimpusia Sadełko, czyli co robią koty w książkach dla dzieci 

– warsztaty literacko-plastyczne 

9:30  

Amfiteatr 

wiek 6+ „Moja niezwykła rodzina” – warsztaty plastyczne z Moniką Rzoncą   

11:00  

Amfiteatr 

wiek 6+ 

„Rodzina jest jak ogród… albo książka” –  spotkanie z Wojciechem Widłakiem i Elżbietą 

Wasiuczyńską 



11:00  

Biblioteka 

wiek 10+ Katarzyna Ryrych: „Grunt to rodzinka” 

11:00  

Akademia malarstwa 

Академія живопису 

wiek 5+ 

Renata Piątkowska: „To się nie mieści w głowie” (w języku ukraińskim) 

Рената Пьонтьковска: У голові не вкладається (українською мовою) 

11:00  

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

wiek 5+ Tina Oziewicz, Aleksandra Zając: „Narysuj swoje uczucia” – warsztaty wokół książki Uczucia 

11:00  

PSONI 

Podhalańska 42b 

wiek 5+ 

Barbara Gawryluk: „Przyjaciel Pies” o psich terapeutach i innych psach na medal – autorskie 

spotkanie integracyjne 

14:30 

Biblioteka 

Spotkanie z Marcinem Przewoźniakiem, autorem książki Mama w occie. Zabójcze pierogi, 

nominowanej do nagrody „Literacka Podróż Hestii” 

16:00 

Biblioteka 

wiek 6+ 

„Obrabki wpadają do Rabki!” Poznajcie Andersa Sparringa i Pera Gustavssona – twórców 

przezabawnych książek o rodzinie Obrabków 

19:00 

Amfiteatr 

Książkę Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel Stan splątania, nagrodzoną Nagrodą Żółtej Ciżemki, w 

obecności Autorki czyta Jerzy Stuhr 

na spotkania oznaczone ikoną obowiązują zapisy 
15 lipca piątek 

9:30  

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

wiek 5+ 

Elzbieta Jeleń: „Baśniowy warsztat z Muzykantami z Bremy i Żabim Królem”– warsztaty na 

podstawie Baśni dla dzieci i dla domu braci Grimm. 

9:30  

Galeria malarstwa na 

szkle 

wiek 6+ 

„Wymyśl swojego Obrabka!” Wraz z Andersem Sparringiem i Perem Gustavssonem poszerzamy 

rodzinę Obrabków o nowych złodziejaszków i łobuzów – warsztaty literacko – plastyczne. 

9:30  

Amfiteatr 

wiek 6+ 

Barbara Pełech: „Czytanie palcami, czyli co mówią nam książki dotykowe?” – warsztaty 

integracyjne 

9:30  

Biblioteka 

бібліотека 

wiek 5+ 

Barbara Gawryluk: „Nasz przyjaciel  Kaktus” (w języku ukraińskim) 

Барбара Ґаврилюк: Наш приятель Кактус (українською мовою) 

11:00  

Galeria malarstwa na 

szkle 

wiek 5+ 

Julius Keleras, Vanda Padimanskaite: „O czym marzył śnieg? Dokończ opowieść” – warsztaty 

literacko-ilustratorskie wokół książki 17 niedokończonych historyjek 

11:00  

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

wiek 6+ Tomasz Samojlik: „Rodzinne zwyczaje zwierząt” – opowieść ilustrowana 

11:00  

Biblioteka 

wiek 5+ 

Elina Ellis: „Narysujmy naszych dziadków” – warsztaty ilustratorskie wokół książki Cała prawda 

o starych ludziach 

11:00  

Amfiteatr 

wiek 7+ 

Roksana Hajduk, Piotr Kolecki: „Muzyczne wiersze pod palcami” – warsztaty muzyczne z 

wykorzystaniem książek w języku Braille’a 

14:30 

Biblioteka 

Spotkanie z Katarzyna Wasilkowską, autorką książki Już,już!, nominowanej do nagrody 

„Literacka Podróż Hestii” 

16:00 Prezentacja impresji słowno-muzycznej, inspirowanej baśnią Kwiat Paproci Roksany 



Biblioteka Jędrzejewskiej – Wróbel 

16:10 

Biblioteka Roksana Jędrzejewska-Wróbel: „Wyprawa po kwiat paproci czyli o co chodzi z tym szczęściem?” 

19:00 

Amfiteatr 

Joanna Olech: „Miziołki wracają czyli Kaszydło rządzi!”, w obecności Autorki, czyta Maria 

Kowalska. 

16 lipca sobota na spotkania oznaczone ikoną obowiązują zapisy 

9:30 Biblioteka 

wiek 6+ 

Jolanta Richter Magnuszewska: „Zapaska, sukmana, magierka” czyli moda wśród bohaterów 

książki  Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe. Podkarpacie – warsztaty ilustratorskie 

9:30  

Zakład 

Przyrodoleczniczy wiek 

5+ 

Urszula Młodnicka i Agnieszka Waligóra: „Jak kolekcjonować miłe chwile – warsztat 

psychologiczno – plastyczny wokół książki Jesteś ważny Pinku 

9:30  

Pracownia Klajser-

Majster Grażyna Habieda: „Moi niezwykli przodkowie” – warsztaty literacko-ceramiczne 

11:00  

Biblioteka 

wiek 6+ 

Jolanta Richter Magnuszewska: „O czym dudni woda w studni i czy można odszukać kwiat 

paproci”  – warsztaty plastyczne wokół książki Cudowne lekarstwo i inne bajki. Podkarpacie 

11:00  

Zakład 

Przyrodoleczniczy wiek 

5+ 

Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski (INSPIRO): „Kolorowa awantura“ – warsztaty 

inspirowane książką Jutty Bauer: Królowa kolorów 

14:30 

Biblioteka 

„Jesteś ważny, ważna – spotkanie autorskie o poczuciu własnej wartości dla dzieci i rodziców 

trochę też”. Rozmowę poprowadzą Urszula Młodnicka i Agnieszka Waligóra – autorki 

książki Jesteś ważny Pinku   

14:30 

Zakład 

Przyrodoleczniczy 

Spotkanie z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, autorką książki Stan splątania, nominowanej do 

nagrody „Literacka Podróż Hestii” 

16:00 

Biblioteka 

Spotkanie z Agnieszką Wolny-Hamkało, autorką książki Po śladach, nominowanej do nagrody 

„Literacka Podróż Hestii” 

19:00 

Amfiteatr 

Barbara Gawryluk: Moc Amelki, w obecności autorki, ilustratorki -Aleksandry Krzanowskiej i 

bohaterki – Amelii Anisovych, czyta Juliusz Chrząstowski 

Program dla dorosłych (piątek, 15 lipca, godz. 9-14, Teatr Lalek „Rabcio”, ul. Orkana 3C) 

 Wręczenie nagrody „Zwyrtała” za najlepszy pomysł promujący czytanie i prezentacja nagrodzonego pomysłu; 

 Tomasz Majkowski: Rodzina i gry komputerowe; 

 Marek Kaczmarzk: Biologia ewolucyjna rodziny. Dlaczego i jak warto czytać dzieciom;  

 Anna Czabanowska-Wróbel: Przekaz międzypokoleniowy i literatura dziecięca; 

 Tina Oziewicz: Serce i rozum; 

 Krystyna Zabawa: Coraz dalej od Bullerbyn… – jak zmienia się obraz rodziny w literaturze dziecięcej; 

 Wanda Papugowa: Dzieci na gruzach – w życiu i w literaturze; 

 Biserka Cejović: Książki, które pomagają odnaleźć się w rodzinie –przegląd; 

 Roksana Jędrzejewska – Wróbel: “Stan splątania” – czy warto się wyplątywać?; 

 Joanna Olech: „Niegrzeczne” książki – dlaczego są nam potrzebne; 

 Andreas Sparring i Per Gustavsson: Skąd się wzięła Rodzina Obrabków? 

Wstęp na konferencję jest wolny (odbywa sie w dużym Teatrze Lalek “Rabcio”, ul. Orkana 3C), jednak ze względów organizacyjnych bylibyśmy wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo 

zarejestrować się, korzystając z linku https://agencjaoko.pl/zapisy/ Ułatwi nam to przygotowanie zaświadczeń. 

CZYTELNIA NA POLU 

Codziennie, 13–16 lipca, godz. 10.00–14.00, 

Park Zdrojowy, okolice „Domu Solanki” 

 „Kto tutaj przyjdzie, jako pisarz wyjdzie” – warsztaty tworzenia książki 

 „Wielobajka” – tworzymy wspólną opowieść 

 „Opowieści bez tekstu” – warsztaty czytania książek obrazkowych 

 Animacje wokół książek 

GRA MIEJSKA 

sobota, 16 lipca, godz. 10.00–15.00 

Park Zdrojowy, Bulwary nad Poniczanką, start w Domu Solanki 

Wystawy 

 „Uczucia”  – Tiny Oziewicz i Aleksandry Zając (Bulwary nad Poniczanką); 

 „Siedem szczęśliwych” – Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel i Marianny Oklejak (Amfiteatr); 

 „Cudowne lekarstwo i inne bajki ludowe – Podkarpacie” – Joanny Papuzińskiej i Jolanty Richter-Magnuszewskiej (Biblioteka) 

 „Świat naszych dziadków” (Liceum im. Eugeniusza Romera) 

 „Mała Książka Wielka Sztuka” (Zakład Przyrodoleczniczy) 

 Urodziny Alberta – ulubionego bohatera szwedzkich dzieci (Amfiteatr) 

 Plenerowa wystawa rekomendacji czytelniczych (Park Zdrojowy) 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest nieodpłatny. Uczestnicy biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do przestrzegania regulaminu miejsc oraz wszystkich 

zasad i wytycznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną. 

https://agencjaoko.pl/zapisy/


Męski różaniec w Sydney w strugach deszczu. 

„Cudownie widzieć taką wiarę!” [wideo] 

 
fot. Catholic Archdiocese of Sydney | Facebook   

Ten amatorski filmik z Sydney stał się międzynarodowym viralem, i nie ma się co temu dziwić. Bo oto na 

nagraniu widzimy grupę ok. 100 mężczyzn, którzy – klęcząc lub stojąc – modlą się wspólnie na różańcu. 

Dodajmy, że robią to w ulewnym deszczu! Podjęli tę modlitwę w pięknej intencji. 

Naprawdę bardzo wzruszające… Bo prawdziwy mężczyzna kłania się przed Bogiem… Obyście byli 

błogosławieni razem ze swoimi rodzinami i narodem, i tym, o co się modlicie… Oto Bóg, którego wszyscy 

potrzebujemy i będziemy potrzebować. Bogu niech będzie chwała! 

Co za wiara! Matka Maryja na pewno będzie się za was modlić. Jest miłosierną i kochającą Matką. Niech 

Bóg was wszystkich błogosławi. 

Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Oto przykład tego, co wszyscy powinniśmy robić. 

Widziałam ich. Padał deszcz, a oni trzymali się swojej misji. Wspaniali ludzie. Dziękuję. Dziękuję. 

Dziękuję. Jesteście inspiracją w nieinspirującym społeczeństwie! 

Tak pięknie widzieć tych mężczyzn modlących się ramię w ramię. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. 

Cudownie widzieć taką wiarę, inspirację dla nas i naszej wiary. Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi.  

Even in atrocious weather more than 100 men gathered to pray the Rosary on their knees outside Sydney’s St 

Mary’s Cathedral today. Gentleman your public witness to your faith is an inspiration. Real Men Pray The 

Rosary Men's Rosary Australi 

www.facebook.com/watch/?v=406259828226787 

 

http://www.facebook.com/watch/?v=406259828226787


20 tysięcy motocyklistów przejechało przed 
domem chorego Kiliana?     F A Ł S Z ! ! ! 
 

Chłopiec z nowotworem złośliwym, chciał zobaczyć harleya przejeżdżającego przed jego domem.  Jego rodzice wysłali życzenie chłopca do 20 

Harleyowców w ich mieście. W wyznaczonym dniu obok jego domu przejechało przeszło 20 tys. motocyklistów. Szacun  

https://twitter.com/i/status/1543571158745993218 . https://youtu.be/wFBWQ8FspD8 

 
Internauci komentowali: "Rzadko płaczę..."; "Wzruszyło mnie to również..."; "Takie filmiki dają iskierkę nadziei, że są na tym świecie dobre rzeczy"; "Aż mam 
ciarki!"; "Coś pięknego. Szkoda, że ludzie tak rzadko się jednoczą, aczkolwiek dobra i ta namiastka", "Piękny gest", "Serce rośnie". 

Jednak nagranie nie pokazuje sytuacji z Niemiec. Choć poruszająca historia chorego niemieckiego chłopca jest prawdziwa, to film zmontowano z dwóch różnych 

nagrań pochodzących z innych części świata. 

Akcja "Hałas dla Kiliana" i tysiące motocykli 
24 lipca 2021 roku - jak podawały niemieckie portale - przed domem sześcioletniego Kiliana w Rhauderfehn (Dolna Saksonia) przejechała kawalkada motocykli. 
Miejscowa policja podała, że mogło być ich nawet 20 tys. Ponad pół roku wcześniej u chłopca zdiagnozowano chłoniaka. Mimo szybkiej operacji i chemioterapii 

lekarze 15 lipca przekazali rodzinie najgorsze wieści: Kiliana nie uda się uratować. Wówczas przyjaciółka rodziny wystosowała apel w mediach 

społecznościowych, by jak najwięcej motocykli przejechało przed jego domem - bo Kilian był fanem motocykli. 
Akcję nazwano "Hałas dla Kiliana". Cztery dni później motocykliści tłumnie pojawili się przed domem chłopca. Machali do niego i go pozdrawiali, a on oglądał 

wszystko z okna. Jego bliscy relacjonowali mediom, że był zachwycony. 

Trzy tygodnie później rodzina przekazała informację, że Kilian zmarł. 

Pierwsze ujęcia to Brazylia 
Jednak wzruszające internautów nagranie nie pokazuje tej historii. Kolumna motocykli z pierwszych kadrów to parada, która odbyła się 14 czerwca 2021 roku w 

San Paulo w Brazylii. Ustaliły to portale Factly i Leadstories. Zorganizował ją wówczas Jair Bolsonaro, prezydent kraju, który jechał na jej czele. Po zakończeniu 
przejazdu został ukarany grzywną za brak maseczki. 

W sieci znaleźliśmy oryginalne wideo opublikowane na YouTube pod koniec lipca 2021 roku. To właśnie jego fragmentów użyto do zilustrowania historii z 

Niemiec. Zlokalizowaliśmy też widoczny na nagraniu bar McDonald's - jest w Eaton w Zachodniej Australii; obok na parkingu nagrano tę scenę. 
Tak więc całe nagranie krążące teraz w sieci w żadnym momencie nie dokumentuje historii sześcioletniego Kiliana. 

 

 

https://twitter.com/i/status/1543571158745993218
https://youtu.be/wFBWQ8FspD8
https://www.hna.de/lokales/goettingen/niedersachsen-krebs-kind-motorrad-biker-rhauderfehn-polizei-aktion-wunsch-gesundheit-zr-90884144.html
https://twitter.com/Tanja1887/status/1417520596380962821
https://twitter.com/Tanja1887/status/1417520596380962821
https://factly.in/motorbike-parade-video-from-brazil-is-shared-as-visuals-of-20000-bikers-riding-for-a-cancer-diagnosed-boy-in-germany/amp/
https://leadstories.com/hoax-alert/2022/02/fact-check-video-does-not-show-20000-german-bikers-riding-for-boy-with-cancer.html
https://www.theguardian.com/world/2021/jun/13/jair-bolsonaro-fined-for-not-wearing-mask-at-sao-paulo-biker-rally
https://www.youtube.com/embed/TfB_ouP6odA
https://www.google.com/maps/@-33.3203237,115.7155188,3a,19.4y,239.99h,93.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbukyazLXHxprbfIHIBGkfQ!2e0!7i16384!8i8192


Posłuchajcie opowieści o  ludzie Batwa czyli pigmejach. Ile mają wzrostu? Po co im ule? Ile ma domostw przeciętna rodzina ludu Batwa? I 

dlaczego czasami nie myją się przez 4 dni? Słuchajcie koniecznie!   https://www.radioem.pl/doc/6384604.27-06-2020-Poznajcie-plemie-Batwa 

 

Jako pierwotni mieszkańcy tej starej dżungli, Batwa byli znani jako "Strażnicy Lasu". Historia tych drobnych ludzi jest długa i 

bogata. Batwa przetrwali, polując na drobną zwierzynę za pomocą strzał lub sieci oraz zbierając rośliny i owoce w lesie 

deszczowym. Mieszkali w chatach zbudowanych z liści i gałęzi, często przemieszczając się w poszukiwaniu nowego pożywienia. 

Batwa przez lata żyli w harmonii z lasem i jego mieszkańcami, w tym gorylami górskimi. Niektórzy antropolodzy szacują, że 

plemiona pigmejskie, takie jak Batwa, żyły w lasach równikowych Afryki od 60 000 lat lub dłużej.  W 1992 r. życie pigmejów Batwa 

z Ugandy zmieniło się na zawsze. Nieprzenikniony Las Bwindi stał się parkiem narodowym, a potem miejscem światowego 

dziedzictwa, gdzie chroni się 350 zagrożonych wyginięciem goryli górskich. Batwa zostali wyeksmitowani z parku.                                                               
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/pigmeje-z-ugandy-wyklete-plemie-afryki/x941kvz,30bc1058  

 

https://www.radioem.pl/doc/6384604.27-06-2020-Poznajcie-plemie-Batwa
https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/pigmeje-z-ugandy-wyklete-plemie-afryki/x941kvz,30bc1058


  
(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 

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” 

16:00 – przerwa 

16:30 – debata pt. „Prymat polityki nad historią? Wołyń a poprawność polityczna” 

18:00 – przerwa 

18:15 – debata pt. „Wołyń a relacje Warszawa-Kijów. Jak rozmawiać o ludobójstwie w sytuacji wojny na 

Ukrainie?” 

19:45 – projekcja filmu „Czas pamięci” w reżyserii Ewy Szakalickiej 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Wspólnota i Pamięć”. https://youtu.be/dYVAcWf3nFo 

https://youtu.be/pz58kc1UgIU  #WołyńCzasDebaty - SPOTKAJMY SIĘ 9 LIPCA W BUDYNKU PAST-Y!  

 

Wspólnota i Pamięć    Transmisja na żywo m.in. na wRealu24, a wszystkie nagrania również na naszym kanale. Serdecznie pozdrawiamy!  
 

 

https://youtu.be/dYVAcWf3nFo
https://youtu.be/pz58kc1UgIU
https://www.youtube.com/hashtag/wo%C5%82y%C5%84czasdebaty
https://www.youtube.com/channel/UC2LzfSonHIuEcpqhs0Df0TA
https://www.youtube.com/redirect?event=comments&redir_token=QUFFLUhqbU1jb3JHZFBOa19QWVdKSXZGbWlmbmlRQjRUQXxBQ3Jtc0ttMGY0V2lLQVpTU3RDUzg1a0JRVWFpUHVmYVVHcUg2aDhxa2xvUmZfVTd5N3VKd1N4R2kxNWZodlFyQUxBSFhHbHB6VF9ENkVKVlMwS3dfQTlwcERSSF8xQU5TR29mem5BVnUxejc0LURPMjhBR0dmaw&q=http%3A%2F%2Fm.in%2F&stzid=UgycW9hJfC-e4ALxUQ54AaABAg.9cyXBMwHrsd9cz-exNnsjs


Kolejny chrześcijanin skazany w Pakistanie na 

śmierć. „Zostałem fałszywie oskarżony” 

Redakcja portalu | Z E  Ś W I A T A  

Opublikowano: 8 lipca 2022 godz. 15:49 

Ten tekst przeczytasz w minutę z kawałkiem 

W Pakistanie trwa prześladowanie chrześcijan przez władzę. Tym razem wyrok śmierci został wydany na 

Ashfaqa Masiha, za rzekome bluźnierstwo. „Jestem niewinny. Zostałem fałszywie oskarżony, bo chcieli 

zniszczyć mój interes” – powiedział Masih. 

FOT.PIXABAY.COM 

 

To kolejne z wielu oskarżeń o obrazę islamu skierowanych wobec chrześcijan. Problemem w Pakistanie jest nie tylko wadliwe, 

nietolerancyjne prawo, ale także często całkowicie arbitralne wyroki – zaznacza Radio Watykańskie. W zeszłym miesiącu sąd 

podtrzymał wyrok pozbawienia życia dwóch braci, którzy także zostali zatrzymani za obrazę islamu. Sprawa toczy się od 11 lat. W 

zeszłym roku, zwolnione zostało małżeństwo, które spędziło 9 latach w celi śmierci za wysłanie bluźnierczego SMSa. 

Obecna kara śmierci dotyczy oskarżenia sprzed 5 lat. Muhammad Naveed, który otworzył warsztat motocyklowy naprzeciw 

podobnego interesu Masiha wniósł skargę o rzekome zniesławienie Mahometa przez sąsiada, gdy zakład muzułmanina 

przestał przynosić spodziewane dochody. Wykorzystał on także zeznania jednej z klientek, która pokłóciła się z 

chrześcijaninem o zapłatę za usługi.  Sąd wydał wyrok śmierci 

Po aresztowaniu Masiha jego żona i córka zostały zmuszone do opuszczenia Lahauru i przeniesienia się z obawy przed reakcyjnymi 

atakami muzułmanów. Jestem niewinny. Zostałem fałszywie oskarżony, bo chcieli zniszczyć mój interes – powiedział 

mężczyzna. Jego zeznania nie znalazły aprobaty sądu pierwszej instancji w stołecznym Pendżabie, który wydał obecnie wyrok 

śmierci. Skazanie Masiha na śmierć wywołało falę oburzenia wśród grup społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Wiele osób protestuje przeciwko ciągłemu atakowaniu mniejszości niemuzułmańskich, głównie hinduistów i chrześcijan. Ci 

ostatni stanowią niespełna 2 proc. ludności Pakistanu. Głównymi motywami prześladowań są islamski ekstremizm, zorganizowana 

przestępczość i korupcja oraz walki polityczne. https://stacja7.pl/ze-swiata/kolejny-chrzescijanin-skazany-w-pakistanie-na-smierc-

zostalem-falszywie-oskarzony/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

 

Czytaj też: https://stacja7.pl/ze-swiata/pakistan-muzulmanie-zamordowali-25-letniego-chrzescijanina/ 

 

 

https://stacja7.pl/autor/redakcja/
https://stacja7.pl/kategoria/ze-swiata/
https://stacja7.pl/ze-swiata/pakistanski-sad-utrzymal-wyrok-smierci-dla-chrzescijanskich-braci-skazano-ich-bez-dowodow/
https://stacja7.pl/ze-swiata/pakistanski-sad-utrzymal-wyrok-smierci-dla-chrzescijanskich-braci-skazano-ich-bez-dowodow/
https://stacja7.pl/ze-swiata/spedzili-osiem-lat-w-celi-smierci-za-obrazliwy-sms-byl-napisany-po-angielsku-ktorego-nie-znamy/
https://stacja7.pl/ze-swiata/spedzili-osiem-lat-w-celi-smierci-za-obrazliwy-sms-byl-napisany-po-angielsku-ktorego-nie-znamy/
https://stacja7.pl/ze-swiata/kolejny-chrzescijanin-skazany-w-pakistanie-na-smierc-zostalem-falszywie-oskarzony/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ze-swiata/kolejny-chrzescijanin-skazany-w-pakistanie-na-smierc-zostalem-falszywie-oskarzony/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ze-swiata/pakistan-muzulmanie-zamordowali-25-letniego-chrzescijanina/


 
 

W Sudanie Południowym dominuje prawo zemsty. Obecność papieża może to zmienić - Deon.pl                                             
"Panuje tu zemsta plemienna. Jest traktowana jako obowiązek" 
 

— Żyjemy nadzieją, że papież przyjedzie do Sudanu Południowego z wezwaniem o pokój pomiędzy 
skonfliktowanymi plemionami. Dla ludzi, którzy na co dzień praktykują zemstę, mówienie o 
zjednoczeniu, o przebaczeniu jest czymś zupełnie nowym — mówi o. Krzysztof Zębik, kombonianin 
pracujący od prawie sześciu lat na misjach w Sudanie Południowym. 

Konflikty na tym poziomie są bardzo silne. Zemstę plemienną stosuje się konsekwentnie i regularnie, na zasadzie "życie za życ ie" 
po prostu. Te postawy są wciąż bardzo silne. To są niezwykle głęboko zakorzenione zaszłości. Prawo zemsty, odwetu manifestuje 
się nawet w najmniejszych konfliktach. Kiedy np. zwrócę uwagę np. młodemu człowiekowi z któregoś plemienia — w niestosowny 
według niego sposób przy innych — to wówczas on mi grozi, że mnie zabije albo pobije. Wiele razy mi grożono, bo coś 
powiedziałem albo czegoś odmówiłem. Ciężko zmienić taką kulturę, w której tak silnie wśród ludzi funkcjonuje prawo zemsty. Nie 
wszyscy są tam jednak źli, ale to są jednostki dobra wśród młodzieży. https://www.onet.pl/informacje/deonpl/panuje-tu-zemsta-plemienna-
jest-traktowana-jako-obowiazek/qt45blk,30bc1058 

 

https://www.onet.pl/informacje/deonpl/panuje-tu-zemsta-plemienna-jest-traktowana-jako-obowiazek/qt45blk,30bc1058
https://www.onet.pl/informacje/deonpl/panuje-tu-zemsta-plemienna-jest-traktowana-jako-obowiazek/qt45blk,30bc1058


"Lex maluchy za kraty" przegłosowane przez Sejm. 
"Paralizator wobec 10-latka w majestacie prawa" 
Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę o resocjalizacji nieletnich, zwaną 
coraz częściej "lex maluchy za kraty".  
 
W efekcie której do poprawczaków będą mogły trafiać już dziesięciolatki.  
 
W ustawie jest m.in. zgoda na użycie wobec nieletniego środka przymusu 
bezpośredniego, np. paralizatora czy zastosowanie izolatki.  
 
- Dzieci będą narażone na różnego rodzaju formy przemocy - ocenia w 
rozmowie z WP Paweł Kobes, prawnik, Instytut Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji z UW.  
-  https://wiadomosci.wp.pl/lex-maluchy-za-kraty-przeglosowane-przez-sejm-paralizator-wobec-10-latka-w-majestacie-prawa-6788249214950016a 

 

 

 

Laskowiec koło Ostrołęki. Jeden z wychowanków zakładu poprawczegoŹródło: East News, fot: Cwik/Newsweek Polska /REPORTER 

 

 
 

https://wiadomosci.wp.pl/lex-maluchy-za-kraty-przeglosowane-przez-sejm-paralizator-wobec-10-latka-w-majestacie-prawa-6788249214950016a


https://dziennikzachodni.pl/wciaz-szukaja-ich-bliscy-osoby-zaginione-z-wojewodztwa-slaskiego-czerwiec-

2022-zobacz-zdjecia-moze-kogos-rozpoznasz/ar/c1-

16448823?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName 

 

https://zaginieni.pl/home/     Osoby zaginione 

Pomóż nam ich odnaleźć – przejrzyj bazę, wydrukuj plakat oraz powiadom nas, jeśli posiadasz informacje na temat kogoś z nich. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy 

lub spotkałeś ją w autobusie, metrze lub na przejściu dla pieszych? 

Warto być uważnym wszędzie gdzie przebywasz, także jeśli jesteś poza Polską. W bazie osób zaginionych znajdują się wizerunki i dane osób zaginionych, których 

zaginięcie zostało zgłoszone odpowiednim służbom na terenie naszego kraju bądź zagranicą oraz Fundacji ITAKA. 

Przeszukaj bazę zaginionych    Zidentyfikuj osobę NN 

      

 https://gazetakrakowska.pl/osoby-zaginione-

w-woj-malopolskim-czy-widziales-ktoras-z-tych-osob-skontaktuj-sie-z-fundacja-

itaka/ar/c1p1-21687029

 

https://dziennikzachodni.pl/wciaz-szukaja-ich-bliscy-osoby-zaginione-z-wojewodztwa-slaskiego-czerwiec-2022-zobacz-zdjecia-moze-kogos-rozpoznasz/ar/c1-16448823?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/wciaz-szukaja-ich-bliscy-osoby-zaginione-z-wojewodztwa-slaskiego-czerwiec-2022-zobacz-zdjecia-moze-kogos-rozpoznasz/ar/c1-16448823?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://dziennikzachodni.pl/wciaz-szukaja-ich-bliscy-osoby-zaginione-z-wojewodztwa-slaskiego-czerwiec-2022-zobacz-zdjecia-moze-kogos-rozpoznasz/ar/c1-16448823?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName
https://zaginieni.pl/home/
https://zaginieni.pl/baza-zaginionych/przejrzyj-baze-zaginionych/
https://zaginieni.pl/baza-zaginionych/przejrzyj-baze-osob-nn/
https://gazetakrakowska.pl/osoby-zaginione-w-woj-malopolskim-czy-widziales-ktoras-z-tych-osob-skontaktuj-sie-z-fundacja-itaka/ar/c1p1-21687029
https://gazetakrakowska.pl/osoby-zaginione-w-woj-malopolskim-czy-widziales-ktoras-z-tych-osob-skontaktuj-sie-z-fundacja-itaka/ar/c1p1-21687029
https://gazetakrakowska.pl/osoby-zaginione-w-woj-malopolskim-czy-widziales-ktoras-z-tych-osob-skontaktuj-sie-z-fundacja-itaka/ar/c1p1-21687029
https://gazetakrakowska.pl/osoby-zaginione-w-woj-malopolskim-czy-widziales-ktoras-z-tych-osob-skontaktuj-sie-z-fundacja-itaka/ar/c1p1-21687029


(Nie)zakazane piosenki wracają na plac Piłsudskiego! | Stacja7.pl 

 

 

https://stacja7.pl/z-kraju/niezakazane-piosenki-wracaja-na-plac-pilsudskiego/


 

 

Po dwóch latach koncert „Warszawiacy śpiewają 

(nie)zakazane piosenki” wróci na plac Piłsudskiego. To 

wydarzenie, które gromadzi tysiące mieszkańców stolicy. 

1 sierpnia 2018 - https://youtu.be/43scjpgMf9A 

2 sierpnia 2019 - https://youtu.be/WUirFDcHnbk 

1 sierpnia 2020 - https://youtu.be/YuyKjivi8xI 

1 sierpnia 2021 - https://youtu.be/dVzzzvHLWHw

 

https://youtu.be/43scjpgMf9A
https://youtu.be/WUirFDcHnbk
https://youtu.be/YuyKjivi8xI
https://youtu.be/dVzzzvHLWHw
https://youtu.be/dVzzzvHLWHw


WYCIECZKA MUMINKÓW 

 w autobusie 

    Młyn Jacka 



  https://www.kapias.pl/pl/ogrody/644/labirynt 

 Goczałkowice-Zdrój, https://www.kapias.pl/ 

 

 

https://www.kapias.pl/pl/ogrody/644/labirynt
https://www.kapias.pl/


https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxii-pielgrzymka-rrm-do-doylestown-slowo-o-dr-tadeusza-rydzyka-cssr/ 

 
Video - https://youtu.be/4TR3Vlqr4po 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxii-pielgrzymka-rrm-do-doylestown-homilia-ks-bp-ignacego-deca/ 

 
Video - https://youtu.be/4zzkvsk_YLU    .   https://youtu.be/qioVBOh2b44   https://youtu.be/GpfBnFdP0JE  

 

niedziela, 3 lipca 2022,  USA 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxii-pielgrzymka-rrm-do-doylestown-slowo-o-dr-tadeusza-rydzyka-cssr/
https://youtu.be/4TR3Vlqr4po
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/xxii-pielgrzymka-rrm-do-doylestown-homilia-ks-bp-ignacego-deca/
https://youtu.be/4zzkvsk_YLU
https://youtu.be/qioVBOh2b44
https://youtu.be/GpfBnFdP0JE


Zwolennicy aborcji zakłócali mszę świętą. Ataki na 
kościoły nasiliły się po wyroku sądu 
Zwolennicy aborcji zakłócili mszę świętą sprawowaną w kościele św. Józefa w Chicago. "Takie sytuacje są bardzo niepokojące" - 

stwierdził proboszcz parafii. Ataki na kościoły nasiliły się po przełomowej decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji. 

 

 

Osoby protestujące w czasie mszy trzymały tabliczki z hasłami, takimi jak: „Kościół katolicki miał krew na rękach” oraz wykrzykiwały: 

„pro-life to kłamstwo”, „nie obchodzi cię, czy umrzemy” i „nie Kościół, nie państwo, tylko my decydujemy o naszym losie!”. 

Jedna z protestujących czytała na głos oświadczenie kardynała Blase Cupicha po decyzji Sądu Najwyższego USA, uchylającej 

konstytucyjne prawo do aborcji. 

 

„Cieszymy się z tego ważnego orzeczenia i stwarzanego przez nie okazji do ogólnokrajowej rozmowy na temat ochrony życia 

ludzkiego w łonie matki i promowania godności ludzkiej na wszystkich etapach życia. Ten moment powinien być punktem 

zwrotnym w naszym dialogu o miejscu nienarodzonego dziecka w naszym narodzie” – podkreślił w oświadczeniu kardynał. 
 

Niedługo później protestujących wyprowadzili ze świątyni policjanci. 

„Niestety jest to znak naszych czasów” 
Po kilku minutach byliśmy w stanie odzyskać spokój i kontynuować naszą modlitwę – przekazał później proboszcz parafii ks. 

Lawrence Lisowski. Z pewnością takie sytuacje są bardzo niepokojące – dodał. 

Kapłan przekazał również w czasie ostatnich trzech lat parafia zatrudniała ochroniarzy na weekendowe msze święte, wesela i inne 

uroczystości. Niestety jest to znak naszych czasów i odbicie kruchego świata, w którym żyjemy – stwierdził. 

Protesty nasiliły się po przełomowym wyroku w sprawie aborcji 
W stanie Illinois w 2019 roku uchwalono prawo, które uznaje aborcję za „podstawowe prawo” ochrony zdrowia kobiet, a w 2021 

roku przyjęto ustawę, która zniosła wymóg, aby osoby nieletnie musiały powiadomić rodziców przed dokonaniem aborcji. 

Aborcja w tym stanie pozostanie legalna nawet po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy USA federalnego prawa do aborcji. 

Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy USA uchylił wyrok Roe vs. Wade z 1973 roku, w którym uznano, że legalny dostęp do aborcji jest 

prawem konstytucyjnym.  https://stacja7.pl/ze-swiata/zwolennicy-aborcji-zaklocali-msze-swieta-ataki-na-koscioly-nasilily-sie-po-

wyroku-sadu/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

 

https://stacja7.pl/ze-swiata/zwolennicy-aborcji-zaklocali-msze-swieta-ataki-na-koscioly-nasilily-sie-po-wyroku-sadu/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ze-swiata/zwolennicy-aborcji-zaklocali-msze-swieta-ataki-na-koscioly-nasilily-sie-po-wyroku-sadu/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ze-swiata/zwolennicy-aborcji-zaklocali-msze-swieta-ataki-na-koscioly-nasilily-sie-po-wyroku-sadu/?utm_source=one_signal&utm_medium=push


https://pch24.pl/kleska-kartelu-aborcyjnego-w-usa-po-wyroku-sadu-najwyzszego-zamknieto-juz-49-miejsc-kazni-nienarodzonych/ 

 
https://pch24.pl/usa-ogloszono-kolejne-sanktuarium-aborcyjne-waszyngton-z-prawem-do-ludobojstwa-prenatalnego/ 

 
 

17 na 50 amerykańskich stanów zadeklarowało nieskrępowany dostęp do aborcji po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy precedensu Roe vs. 

Wade. Jest wśród nich stan Waszyngton na północy USA, który – podobnie jak skrajnie lewicowa Kalifornia – ogłosił się „sanktuarium” dla 

wszystkich kobiet, które chcą w majestacie prawa zabić swoje dziecko.  

„Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee podjął w czwartek dodatkowe działania, aby zapewnić, że nienarodzone dzieci nadal będą mogły być 

zabijane w drodze aborcji w jego stanie po tym, jak Sąd Najwyższy USA unieważnił w zeszłym tygodniu Roe vs. Wade” – donosi portal Life 

News. 

Demokratyczny gubernator wydał specjalne rozporządzenie, w którym ogłosił aborcyjny status swojego stanu. „Waszyngton jest i pozostanie 

sanktuarium dla każdej osoby poszukującej opieki i usług aborcyjnych w naszym stanie, ale musimy działać w celu ochrony naszych praw i 

wartości” – zadeklarował.

 

https://pch24.pl/kleska-kartelu-aborcyjnego-w-usa-po-wyroku-sadu-najwyzszego-zamknieto-juz-49-miejsc-kazni-nienarodzonych/
https://pch24.pl/usa-ogloszono-kolejne-sanktuarium-aborcyjne-waszyngton-z-prawem-do-ludobojstwa-prenatalnego/


https://pl.aleteia.org/2020/03/02/uzalezniony-od-pornografii-przez-nalog-moglem-stracic-zone-swiadectwo/ 

 

 „Mogę stracić żonę przez to moje uzależnienie. Boję się tego. Zrobiła mi już z tego powodu scenę. Wiem, że 

odejdzie ode mnie, jeśli nie przestanę” – lękał się Jacques, jeden z uzależnionych od pornografii, który 

podjął walkę z nałogiem. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę „kochać się” z kimś, kogo nie szanuję. To 

byłoby nieuczciwe wobec tej osoby. Mam obsesję na punkcie seksu, a równocześnie stawiam sobie 

wysokie wymagania moralne. Jeśli nie traktuję po ludzku drugiej osoby, nie traktuję po ludzku siebie. W 

takim razie – nie! Lepiej zadowolić się pornografią i mieć czyste sumienie. Kompensuję sobie moje 

„potrzeby”, oglądając filmy porno w internecie całymi dniami – w wirtualu nie ma nic osobistego, to tylko 

piksele. W realu nie ma żadnych konsekwencji. Nie trzeba liczyć się z drugim człowiekiem, zastanawiać 

się, jak zareaguje, starać się go nie zranić. Tylko jeśli trochę dłużej się nad tym zastanowić, zaczynam 

wątpić, czy pornografia rzeczywiście nie ma skutków ubocznych… 

Jak pornografia nadwyręża relacje międzyludzkie? 

Nałóg stopniowo nadwyręża relacje między ludźmi. Czasami wręcz niszczy je definitywnie. Wiele rozwodów 

spowodowanych jest uzależnieniem od alkoholu, hazardu lub pornografii. 

Osoba uzależniona poszukuje w zachowaniach nałogowych osobistej przyjemności i zaspokojenia własnych 

potrzeb. Nie ma tu miejsca na prawdziwe więzi. Często manipuluje też innymi, by osiągnąć własne cele. 

Zamiast pragnienia odczuwa pożądanie. Źle znosi frustracje, konieczność rezygnacji ze swoich dążeń, nie 

potrafi czekać. Jest ciągle nienasycona. Sądzi, że cel uświęca środki. Z wolna jej umysł zaczyna hołdować 

innej logice, która podstępnie narzuca swoje prawa… 

Jak uzależniony postrzega drugą osobę w okresie, gdy intensywnie oddaje się on zachowaniom nałogowym? 

Staje się ona dla niego przedmiotem użycia i manipulacji (także poprzez kłamstwa), a wszystko to w służbie 

uzależnienia. Potrzeba zaspokojenia nałogowego głodu jest egocentryczna, zniewala człowieka. W 

uzależnieniu nie ma miejsca na więź, delikatność, bezinteresowność, czekanie na drugą osobę ani 

wsłuchiwanie się w jej pragnienia. 

https://pl.aleteia.org/2020/03/02/uzalezniony-od-pornografii-przez-nalog-moglem-stracic-zone-swiadectwo/


Wolność i wola służą relacjom między ludźmi, ale nałóg je zmienia. Człowiek uzależniony od pornografii 

stopniowo staje się niezdolny do podtrzymywania przyjaźni i miłości. Z powodu pornografii więź między 

dwiema osobami traci ludzki charakter, ponieważ ciało staje się przedmiotem użycia. Seksualność i miłość 

zostają rozdzielone. W pornografii drugi człowiek jest przedmiotem. Osoba uzależniona z wolna staje się 

upośledzona w swoich relacjach. Żaden z jej związków nie jest normalny, nie opiera się na szacunku, 

słuchaniu, bezinteresowności, ponieważ zmieniło się jej spojrzenie na drugiego człowieka. 

Zranienia w małżeństwie 

Konsekwencje takiego stanu rzeczy są dla związku małżeńskiego bardzo poważne. W relacjach intymnych 

współmałżonek często czuje się wykorzystywany jak przedmiot, ma wrażenie, że jest zbrukany. Narasta w 

nim niepokój, znika zaufanie i spontaniczność reakcji. Niektórzy mężczyźni wolą filmy pornograficzne od 

współżycia z żoną. Stopniowo się od niej oddalają, bo tak jest im łatwiej lub boją się związku, który coraz 

bardziej się komplikuje. Z czasem może ich to popchnąć nawet do korzystania z prostytucji. Pornografia jest 

wynaturzeniem miłości. Szkodzi małżeństwu w perspektywie krótko- i średnioterminowej. 

Przyjaźnie na bezdrożach 

Dla uzależnionego nawet przyjaźń okazuje się trudna, ponieważ jest zainfekowana pornografią. Zachowanie 

nałogowe zatruwa wszystkie inne zachowania, bo prawda jest niepodzielna: albo jest się autentycznym, albo 

nie. Z wolna całe życie człowieka uzależnionego staje się kłamstwem i manipulowaniem innymi. 

Podobnie jak w przypadku miłości, nie da się przewidzieć rozwoju przyjaźni. Tymczasem osoba, która 

oddaje się nałogowi, poszukuje przewidywalności – spodziewanego z góry efektu. Coraz rzadziej podejmuje 

ryzyko podtrzymywania więzi, które mogłyby ją rozczarować. Woli pewność oczekiwanego skutku, nawet 

jeśli w głębi duszy wie, że nie przynosi jej to prawdziwego spełnienia. Niezauważalnie wydłuża czas 

poświęcany na oglądanie pornografii, skracając ten, który ma służyć podtrzymywaniu więzi. 

  

Czytaj także: 

- Kilkanaście milionów wyświetleń spotu o pornografii. Czy twoje dziecko jest bezpieczne?    

- „Moja wola w sferze seksu przestawała się liczyć”. Mocne świadectwa seksoholików  

- Jak oglądanie pornografii wpływa na małżeństwo? [wywiad z terapeutą]   

- Co dzieje się w mózgu, kiedy zaczynasz oglądać pornografię?  

- https://pch24.pl/?s=pornografia 

 

 
 

https://pl.aleteia.org/2019/12/30/kilkanascie-milionow-wyswietlen-spotu-o-pornografii-czy-twoje-dziecko-jest-bezpieczne/
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https://pl.aleteia.org/2017/09/04/jak-ogladanie-pornografii-wplywa-na-malzenstwo/
https://pl.aleteia.org/2019/04/03/co-dzieje-sie-w-mozgu-kiedy-zaczynasz-ogladac-pornografie/
https://pch24.pl/?s=pornografia


https://www.o2.pl/zdrowie/nie-tylko-rumien-oto-objaw-boreliozy-o-ktorym-nie-miales-pojecia-6786169158638112a 

   
 

Każdy, kto kiedykolwiek skarżył się na opuchliznę i ból kolan, doskonale wie, jak uciążliwe potrafią być te dolegliwości. Bardzo często przyczyną 

tego rodzaju problemów zdrowotnych jest uraz mechaniczny. Zdarza się jednak, że są one objawem poważnej choroby. Dowiedz się, o jakich 

schorzeniach mogą świadczyć spuchnięte kolana. Opuchlizna, zesztywnienie i ból pojawiające się w okolicach kolan mogą oznaczać rozwój stanu 

zapalnego w naszym organizmie. Najczęstszą przyczyną zapalenia stawu kolanowego jest reumatoidalne zapalenie stawów lub inne schorzenia 

zwyrodnieniowe. Te zmiany chorobowe są zazwyczaj spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu immunologicznego. Obrzęk i silny 

ból kolan mogą być jednym z objawów dny moczanowej. W celu postawienia ostatecznej diagnozy wykonuje się badania stężenia kwasu 

moczowego w krwiobiegu. Choroba atakuje nie tylko kolana, ale również stawy skokowe czy palce u rąk. U pacjentów z dną moczanowa występuje 

krystalizacja kwasu moczowego, która zaburza prawidłową ruchomość stawów. Kleszcze to niebezpieczne insekty, które przenoszą boreliozę. 

Schorzenie to objawia się m.in. rumieniem wędrującym, przewlekłym zmęczeniem, gorączką, drętwieniem różnych części ciała, a także bólem 

i obrzękiem stawów kolanowych. Jeśli ugryzł nas kleszcz, to lepiej jak najszybciej udajmy się do specjalisty, który zleci wykonanie odpowiednich 

badań. Kolejną przyczyną obrzęku i bólu w okolicach kolan jest torbiel, która rozwija się w torebkach stawowych. Do pojawienia się cysty w kolanie 

może przyczynić się m.in.: nadwaga, otyłość, stan zapalny kaletki, przepuklina torebki stawowej kolana czy uszkodzona łękotka. Zdarza się, że 

problemy z kolanami są spowodowane zmianami nowotworowymi lub chorobą autoimmunologiczną. Jedną z nich jest toczeń rumieniowy, który 

atakuje układ odpornościowy i może wywołać objawy przypominające reumatoidalne zapalenia stawów. Poza opuchlizną i bólem stawów 

u pacjentów z toczniem mogą pojawić się takie dolegliwości jak: bóle mięśni, przewlekłe zmęczenie i stan podgorączkowy.    

 

  

 

 

 

 1.Co zrobić, gdy dziecko zostanie pogryzione przez komary? 

 2.Alergia na ukąszenia owadów – reakcja anafilaktyczna 

https://parenting.pl/dla-dzieci-ukaszenia-komarow-moga-byc-grozne-tych-objawow-nie-bagatelizuj 

Czytaj też: Najgorszy sposób na ochłodę. Organizm doznaje szoku termicznego 

https://caicamall.com/index/detail.html?sno=MTAwMDc0OTYxMg==&coll_id=1001577379&   

https://caicamall.com/index/search?keywords=latarka   https://allegro.pl/oferta/latarka-czolowa-

czolowka-akumulator-led-usb-41-led-11956139406?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-

de66b9dfae24&utm_term=desc-

yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_uzsd_sport_pla_ss_catch-

all&ev_adgr=sport_catch-all&ev_campaign_id=15571519343&gclid=CjwKCAjw2f-

VBhAsEiwAO4lNeGGIIdp_5siTLcc2SThT530ObMRWscbwWYOC_nZaTv98nXEvhA7h6hoCTqYQAvD_BwE 

https://www.specshop.pl/product-pol-29473-Ledlenser-Latarka-brelok-K2-8202.html 

https://caicamall.com/index/detail.html?sno=MTAwMTczOTU0Ng==&coll_id=1001577379&cstpzpniqiyir

c=&from=google&utm_content=17609361107&adset_id=136879282463&ad_id=606784339138&opt_id

=631938&gclid=CjwKCAjw2f-

VBhAsEiwAO4lNeNdFQsWtvBN4dm3_HKrxGL1LAXL73bQL66xJ5X6cjG6z6xD0QdXNXhoCiqIQAvD_BwE 

 

 
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-ukladu-krazenia,w-jakim-stanie-jest-

twoje-serce--prosty-test-skarpetki-powie-prawde,artykul,66995883.html    

https://reytcc.com/index/detail.html?sno=MTAwMTg4NTczMA==&coll_id=1001608349&cssp

npsjwhfiwc=&from=google&utm_content=17549401838&adset_id=140958053994&ad_id=60

5106596157&opt_id=461&gclid=CjwKCAjw2f-

VBhAsEiwAO4lNeLM4BNO1KPMJu4vDHp3NMzNpnzd9X4FQ9rI5zZANIaWcntrL3I_YKRoCOMw

QAvD_BwE 

 

 

https://www.o2.pl/zdrowie/nie-tylko-rumien-oto-objaw-boreliozy-o-ktorym-nie-miales-pojecia-6786169158638112a
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https://stronazdrowia.pl/leki-moga-szkodzic-w-upaly-te-srodki-zwiekszaja-ryzyko-przegrzania-i-zagrazajacego-zyciu-udaru-cieplnego-zazywajac-je-chron/ar/c14-

16464491 

 
Upał to znaczne obciążenie nawet dla zdrowego organizmu. Wysoka temperatura utrudnia schładzanie ciała i prowadzi do przegrzania, a to grozi udarem cieplnym. Sprzyja 

temu niestety przyjmowanie niektórych leków, które w różne sposoby zaburzają termoregulację. Sprawdź, które lekarstwa zwiększają wrażliwość na upał! ernetska/123RF 

 
Leki moczopędne (diuretyki) zwiększają wydalanie wody i elektrolitów z organizmu w celu regulacji ciśnienia krwi. Przyjmują je m.in. pacjencie z 
nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością mięśnia sercowego, którzy są z tego powodu szczególnie narażeni na odwodnienie. Gdy nie przyjmują 
dość płynów i soli mineralnych, zwłaszcza sodu i potasu, by zrównoważyć zwiększone straty podczas upału, zagraża to ich zdrowiu i życiu. 
 
 

https://stronazdrowia.pl/leki-moga-szkodzic-w-upaly-te-srodki-zwiekszaja-ryzyko-przegrzania-i-zagrazajacego-zyciu-udaru-cieplnego-zazywajac-je-chron/ar/c14-16464491
https://stronazdrowia.pl/leki-moga-szkodzic-w-upaly-te-srodki-zwiekszaja-ryzyko-przegrzania-i-zagrazajacego-zyciu-udaru-cieplnego-zazywajac-je-chron/ar/c14-16464491


Beta-blokery, czyli leki betaadrenolityczne, m.in. metoprolol, spowalniają zbyt szybką pracę serca poprzez zwiększenie skurczu naczyń 
krwionośnych i zwiększenie oporu przy pompowaniu krwi. Przy upale i zmniejszonej ilości krwi obciąża to serce. Zwężenie naczyń krwionośnych i 
upośledzenie ich rozkurczu zmniejsza wydzielanie potu i ogranicza zdolność regulacji temperatury w organizmie. Środki te stosowane są u 
pacjentów z chorobą wieńcową i niewydolnością serca, a także zaburzeniami rytmu jego pracy, nadciśnieniem tętniczym, jaskrą czy nadczynnością 
tarczycy. 

W nietrzymaniu moczu i 

zaburzeniach dotyczących pęcherza moczowego stosuje się leki przeciwcholinergiczne takie jak Ditropan, który zawiera oksybutyninę. Blokują one 

pocenie się, a więc schładzanie ciała. Ponieważ wiele osób, które mają np. nadreaktywny pęcherz, boi się spożywania większych ilości płynów, ich 

organizmy często są odwodnione. To sytuacja, która wprost sprzyja udarowi cieplnemu. 



W czasie upałów niektóre leki przeciwpsychotyczne, takie jak chlorprotiksen, chlorpromazyna, promazyna i haloperidol, zwłaszcza w połączeniu z 

benzatropiną (stosowana w leczeniu spowodowanych nimi zaburzeń ruchowych), mogą upośledzać procesy termoregulacji kontrolowane przez 

podwzgórze mózgu. Prowadzi to do niebezpiecznego podniesienia temperatury ciała, któremu towarzyszy uczucie fal gorąca, suchość śluzówek i 

częstoskurcz serca. Środki takie przyjmuje się nie tylko w psychozach, np. przy schizofrenii, bo również w leczeniu depresji czy niepokoju u osób 

starszych.  

Wśród farmaceutyków, które upośledzają mechanizmy regulacji temperatury 

w organizmie i mogą być groźne w upały, jest też wiele innych leków. Warto za każdym czytać ulotki nowych produktów zalecanych przez lekarza 

oraz pytać o działania niepożądane. W letnie dni to często np. nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne. 

 

Nietolerancja upału może pojawić się również w trakcie terapii lekami takimi jak: 

• leki przeciw migrenie, 

• leki antyhistaminowe, 

• Inhibitory konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE) 

• antagoniści wapnia (blokery kanału wapniowego) 

• leki przeciwtarczycowe (tyreostatyki), 

• wybrane przeciwalergiczne leki antyhistaminowe, 

• wybrane leki przeciwastmatyczne, 

• wybrane leki stosowane w chorobie Parkinsona, 

• wybrane stymulanty stosowane w leczeniu ADHD, 

• leki przeczyszczające. 

Wiele leków nasila wrażliwość na słońce, co skutkuje podrażnieniami i oparzeniami. Ich lista jest równie długa, co tych zwiększających podatność 

na przegrzanie. Są na niej również dostępne bez recepty środki przeciwbólowe, jak ibuprofen, naproksen czy kwas acetylosalicylowy.

 

 



https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-znow-wysmiewal-osoby-transplciowe-ryszard-terlecki-usmiechnalem-sie-to-zabawne-5775242 

 
 

- My jesteśmy na razie krajem normalnym, ale ciągle nam proponują, żebyśmy zostali nienormalnym, żeby na przykład, przy całym szacunku, 

(...) te trzy młode panie, które tam siedzą, nagle ogłosiły się, że są mężczyznami - powiedział Kaczyński. Publiczność i on sam wybuchli 

śmiechem. - Krótko mówiąc, proszę państwa, to są urojenia, to są brednie. Ja brednie nazywam bredniami, a niektóry mówią, że to 

niedelikatnie i tak dalej. To delikatnie, tylko brednia jest brednią - dodał prezes PiS.

 

 
 

 01 Parkowanie na chodniku a kodeks drogowy 

 02 Parkowanie na chodniku a dopuszczalna masa całkowita (DMC) 

 03 Parkowanie na chodniku. Ile miejsca dla pieszych należy pozostawić? 

 04 Parkowanie na chodniku a przejście dla pieszych i skrzyżowanie 

 05 Parkowanie na chodniku w strefie zamieszkania 

 06 Mandat za parkowanie na chodniku 
Czytaj więcej na https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-

regul,nId,6111632#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-znow-wysmiewal-osoby-transplciowe-ryszard-terlecki-usmiechnalem-sie-to-zabawne-5775242
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-parkowanie-na-chodniku-a-kodeks-drogowy
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-parkowanie-na-chodniku-a-dopuszczalna-masa-calkowita-dmc
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-parkowanie-na-chodniku-ile-miejsca-dla-pieszych-nalezy-pozos
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-parkowanie-na-chodniku-a-przejscie-dla-pieszych-i-skrzyzowan
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-parkowanie-na-chodniku-w-strefie-zamieszkania
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#naglowek-mandat-za-parkowanie-na-chodniku
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-kiedy-parkowanie-na-chodniku-jest-dozwolone-pamietaj-o-regul,nId,6111632#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


 

 

  
 

Skup książek                                                                                        

i podręczników - https://skupksiazek.pl/?gclid=EAIaIQobChMIm8eU29Po-AIVJgV7Ch0jbgtgEAEYASAAEgJ91fD_BwE 

 
https://sosnowiec.lento.pl/skup-ksiazek-podrecznikow-starego-szkla,10657775.html 

https://tezeusz.pl/
 

 

https://skupksiazek.pl/?gclid=EAIaIQobChMIm8eU29Po-AIVJgV7Ch0jbgtgEAEYASAAEgJ91fD_BwE
https://sosnowiec.lento.pl/skup-ksiazek-podrecznikow-starego-szkla,10657775.html
https://tezeusz.pl/
https://tezeusz.pl/


https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28655465,piec-tysiecy-zlotych-

mandatu-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku.html 

 

https://dorzeczy.pl/plus/polska-do-rzeczy/320983/nowy-odcinek-

programu-polska-do-rzeczy.html 

                         

Lisicki: Nie wolno handlować pamięcią o Wołyniu -  https://youtu.be/kK__Q-wcyh0 

 
 

Lekarze mówią o infekcjach spowodowanych niewłaściwym używaniem klimatyzacji.                                     

Zdjęcie ilustracyjne /volodymyrshtun89 /123RF/PICSEL 

 

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-raducha/news-klimatyzacja-a-infekcje-lekarze-apeluja-szukajmy-ochlody-z-

g,nId,6137486#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28655465,piec-tysiecy-zlotych-mandatu-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku.html
https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28655465,piec-tysiecy-zlotych-mandatu-za-spacer-z-dzieckiem-po-chodniku.html
https://dorzeczy.pl/plus/polska-do-rzeczy/320983/nowy-odcinek-programu-polska-do-rzeczy.html
https://dorzeczy.pl/plus/polska-do-rzeczy/320983/nowy-odcinek-programu-polska-do-rzeczy.html
https://youtu.be/kK__Q-wcyh0
https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-raducha/news-klimatyzacja-a-infekcje-lekarze-apeluja-szukajmy-ochlody-z-g,nId,6137486#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://wydarzenia.interia.pl/autor/magdalena-raducha/news-klimatyzacja-a-infekcje-lekarze-apeluja-szukajmy-ochlody-z-g,nId,6137486#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


https://dziennikpolski24.pl/krakow-tak-wygladal-rynek-glowny-kiedy-rosly-na-nim-zielone-i-rozlozyste-drzewa-6072022/ga/c1-16470909/zd/58357073 

Tak wyglądał Rynek Główny w Krakowie, kiedy rosły na nim rozłożyste drzewa! 

 

 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-na-rynku-glownym-wyrosly-drzewa-tylko-ze-w-donicach-myslicie-ze-tego-chcieli-mieszkancy/ar/c1-16468839 

 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-tak-wygladal-rynek-glowny-kiedy-rosly-na-nim-zielone-i-rozlozyste-drzewa-6072022/ga/c1-16470909/zd/58357073
https://dziennikpolski24.pl/krakow-na-rynku-glownym-wyrosly-drzewa-tylko-ze-w-donicach-myslicie-ze-tego-chcieli-mieszkancy/ar/c1-16468839


  

 

 

  



 

 

 

 

 



Budynek, ul. 18 stycznia 55 (obecnie ul. Królewska), na parterze mieściła się restauracja i kawiarnia "Dniepr", 1974 rok. 

 
Przed kawiarnią "Mozaika" w Nowej Hucie, 1983 rok     Ogródek kawiarni Santos, ul. Grodzka 65               Kawiarnia Telimena, ul. Mikołajska 5

 

  



Hotel Cracovia, al. A. Puszkina 1 

BAR SMOK - przy Dworcu PKP uchodził za jeden z najbardziej popularnych punktów Krakowa. Na sali było 15 stołów, przy których jadło się na 

stojąco. Dodatkowo przy oknie była duża półka, dla 30, 40 osób. Sprzęt gastronomiczny sprowadzono z NRD. Prawdopodobnie ten bar mleczny 

nigdy nie powstałby, gdyby nie konkurs skoków narciarskich w Zakopanem na początku lat 60. Początkowo zakładano, że bar przetrwa trzy lata, jak 

się okazało wytrzymał prawie pół wieku! Mieszkańcom Krakowa w pamięci zapadł zwłaszcza neon Smok, jeden z najbardziej rozpoznawalnych 

napisów i grafik świetlnych. Kuchnia serwowana w Smoku nie była wykwintna, ale miała wielu amatorów. "Smok" został rozebrany w 2004 roku. 



Fabryka Octu, Musztardy i Konserw Ogórkowych przy ul. Królowej Jadwigi 31 

Cherubiono - restauracja na ul. św. Tomasza 



2

2.10.2007 - Kolejka kibiców po bilety na mecz sezonu pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa 

30.10.2007 - ul. Floriańska w Krakowie 



Wieża Mariacka ma 80 m wysokości, by spojrzeć na Kraków z perspektywy kościelnej wieży, trzeba pokonać 239 schodków, by dostać się na wysokość 54 metrów.Nazywana 

także Wieżą Straży, Budzielną, Alarmową lub Hejnalicą - jest jedyną na świecie, z której od przeszło sześciuset lat przez całą dobę co godzina trębacz gra hejnał na cztery strony 

świata.Podobno widać stąd wszystkie polskie ziemie: na południu białe szczyty Tatr, na zachodzie kominy Śląska, na wschodzie wieże kościołów Lwowa, na północy 

granatową linię Bałtyku. Z pewnością to wina smogu, że dziś wzrok tak daleko nie sięga. Historia głosi, że w czasie trzęsienia ziemi w 1443 roku zawaliły się w Krakowie różne 

mniejsze budowle, ale Wieża Mariacka ani drgnęła. Fot: Adam Wojnar/Polska Press 

Wieża 

Ratuszowa jest jedyną pozostałością po budynku krakowskiego ratusza (sięgającego wysokości ul. Szewskiej), który od średniowiecza do XIX 

wieku był siedzibą władz miejskich. wieża ratusza ma 70 metrów, ażeby zobaczyć panoramę miasta trzeba wspiąć się po 110 kamiennych 

schodach. fot. sylwia penc / polskapresse gazeta krakowska 



Kawiarnia na dachu 

Akademii Muzycznej św. Tomasza 43. Rozciąga się z niego widok m. in. na Wawel, Kościół Mariacki, Pocztę Główną, Dom Turysty, a także na 

dachy kamienic przy Rynku. 



Restauracja Zielone Tarasy na dachu budynku Herbewo to perspektywa na na Beskidy, a niekiedy również na Tatry - jak mówi właściciel. 

Kopiec Kościuszki miejsce pamięci poświęcone bojownikowi o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych, popularny cel spacerów i znakomity 

punkt widokowy. Przy dobrej pogodzie widać z jego wierzchołka Tatry, odległe o 100 km. Wysokość kopca to ponad 34 m. Jeden z pięciu kopców 

krakowskich, poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajduje się na Górze św. Bronisławy w zachodniej części Krakowa.

 
 



Zagroda Maziarska w Łosiu. Kim byli i czym 
zajmowali się maziarze? 
Małopolska słynie z wielu ciekawych zakątków. Nie wszystkie z miejsc wartych odwiedzenia są jednak powszechnie znane. Jedną z mniej 

popularnych atrakcji jest Zagroda Maziarska w Łosiu. Można tam symbolicznie przenieść się do czasów Łemków, prowadzących przed laty 

obwoźny handel smarami, mazią i produktami pochodzenia naftowego. 

 

Zagroda Maziarska w Łosiu Autorstwa Wawa65 - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57549413 

 

Łosie to niewielka wioska oddalona o ok. 40 km od Nowego Sącza i ok. 30 km od Krynicy-Zdroju. Choć jej nazwa wskazywałaby na bliższy 

związek ze zwierzakami, to próżno szukać konkretnych danych potwierdzających obecność łosi na tych terenach. Wiadomo natomiast, że 

dawniej mieszkali tutaj m.in. Łemkowie (wschodniosłowiańska grupa etniczna), którzy zostali przymusowo wysiedleni w ramach akcji 

"Wisła" w 1947 roku. Chcąc dowiedzieć się więcej o życiu dawnych mieszkańców i zobaczyć wyjątkową architekturę drewnianą, warto 

odwiedzić tutejszy skansen. Jakie atrakcje czekają na turystów w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu?                                                             

https://turystyka.wp.pl/zagroda-maziarska-w-losiu-kim-byli-i-czym-zajmowali-sie-maziarze-6784683177450048a 
 

 
Wakacje w Polsce. Zalipie. Najbardziej kolorowa wieś w kraju

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57549413
https://turystyka.wp.pl/zagroda-maziarska-w-losiu-kim-byli-i-czym-zajmowali-sie-maziarze-6784683177450048a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a
https://turystyka.wp.pl/wakacje-w-polsce-zalipie-najbardziej-kolorowa-wies-w-kraju-6654421801687616a


 
 
https://dziennikzachodni.pl/opuszczony-kosciol-z-trumna-w-grzymalkowie-straszy-juz-pol-wieku-ale-uwaga-to-miejsce-grozy-wkrotce-moze-sie-zmienic/ar/c1-14673201 
 

Opuszczony kościół w Grzymałkowie odzyska dawny blask 

                            
 

https://dziennikzachodni.pl/opuszczony-kosciol-z-trumna-w-grzymalkowie-straszy-juz-pol-wieku-ale-uwaga-to-miejsce-grozy-wkrotce-moze-sie-zmienic/ar/c1-14673201


 
 

                       
  

 



https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-
propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223 
 

 
 
 
 

 
 

https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223
https://dziennikzachodni.pl/wyprawa-na-orla-perc-tatr-zachodnich-rohacze-propozycja-dziennika-zachodniego-na-wakacje-zobacz-zdjecia/ar/c7-16466223


 
 

                               
 



 
 



 
 

fot. Paweł Kurczonek 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 


