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Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. Jana Piotrowskiego 
na XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 24-31 lipca 2022 

 1. Czcigodni Bracia w kapłaństwie! Osoby życia konsekrowanego! Kochani bracia i siostry w Chrystusie! Drodzy użytkownicy pojazdów, zwłaszcza 
samochodów osobowych i motocykli, poruszający się po polskich drogach, a w czasie wakacji także poza naszym krajem! Pozdrawiam Was serdecznie w te 
wakacyjne dni, kiedy odbywacie liczne podróże rodzinne, pielgrzymkowe, towarzyskie czy służbowe. Z dnia na dzień dostrzegamy wzrastającą ilość 
pojazdów, które służą człowiekowi, bowiem podróże stanowią integralną część ludzkiego życia. 

Pismo Święte, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, odwołuje się do licznych podróży, a klasycznym przykładem wędrowca był Abraham, którego Bóg 
powołał, aby opuścił swoją ziemię ojczystą i udał się do Ziemi Obiecanej, co też uczynił ufając Bogu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do 
kraju, który ci ukażę” (Rdz 12, 1). W drodze, i to bardzo często, idąc szlakiem palestyńskich dróg, bywał Jezus z Nazaretu, nasz Pan i Odkupiciel, który tym 
samym realizował swoją misję posłany przez Ojca do ludzi, aby mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10, 10). 

2. Za tą Bożą pełnią życia tęskni wiele ludzkich serc, a ich pragnienia mogą spełnić misjonarze, także ci posłani przez Kościół w Polsce, którzy ofiarnie 
pracują w 99 krajach świata, realizując nakaz misyjny Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-
2). Zadanie to powierzone Kościołowi jest aktualne w XXI w., bowiem nadal widać niezmierzone horyzonty misji (por. Jan Paweł II, Redemptoris missio, 1). 

3. Działalność misyjna Kościoła nie zmierza do żadnego sukcesu, ale do coraz bardziej autentycznego świadectwa wiary, że Bóg jest miłością, jaka objawia 
się nam w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego. Ewangeliczne świadectwa wiary ma niejedno imię i wyraża się w dziełach miłosierdzia, służbie zdrowia, 
edukacji, budowie infrastruktury misyjnej – kaplic i kościołów oraz codziennej pomocy mieszkańcom i wiernym placówek 
misyjnych. 

Koniecznym środkiem komunikacji dla misjonarzy są samochody terenowe, motocykle i rowery. Inną grupę pojazdów stanowią samochody ciężarowe, 
traktory, quady czy łodzie motorowe. Natomiast bezpośrednim darem dla potrzebujących są wózki inwalidzkie, których wciąż potrzeba. 

W 2021 r. MIVA Polska zrealizowała 137 projektów na zakup pojazdów misyjnych, na które przekazała kwotę 4 530 546 zł. XXIII Ogólnopolski Tydzień św. 
Krzysztofa trwający w dniach 24-31 lipca br. – organizowany przez MIVA Polska – jest wyrazem wdzięczności Bogu i ludziom za otwarte serca, za dar 
modlitwy i przysłowiowy grosz za każdy szczęśliwie przejechany kilometr. To dzieło motywowane ewangeliczną miłością, wiarą i solidarnością oraz modlitwą 
sprawia, że posługa naszych misjonarek i misjonarzy może być owocna. 

Z darem wdzięcznej modlitwy i pasterskim błogosławieństwem  + Biskup Jan Piotrowski Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

 
 Parę słów o polskich kierowcach 
 Najczęstsze popełniane grzechy kierowców 
 Skutki braku kultury na drodze 
 Wypadki drogowe w statystykach 
 Polscy kierowcy w internecie 

 

 
 

http://polskanadrodze.pl/prawda-o-kulturze-kierowcow-polskich-drogach/#Pare_slow_o_polskich_kierowcach
http://polskanadrodze.pl/prawda-o-kulturze-kierowcow-polskich-drogach/#Najczestsze_popelniane_grzechy_kierowcow
http://polskanadrodze.pl/prawda-o-kulturze-kierowcow-polskich-drogach/#Skutki_braku_kultury_na_drodze
http://polskanadrodze.pl/prawda-o-kulturze-kierowcow-polskich-drogach/#Wypadki_drogowe_w_statystykach
http://polskanadrodze.pl/prawda-o-kulturze-kierowcow-polskich-drogach/#Polscy_kierowcy_w_internecie


MATERIAŁY ZE STRONY INTERNETOWEJ KRAJOWEGO DUSZPASTERZA KIEROWCÓW KS. MARIANA MIDURY: 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ DLA KIEROWCÓW: 

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj: 

1. Nie będziesz egoistą na drodze. 

2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi. 

3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować. 

4. Szanuj pieszych. 

5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy. 

6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny. 

7. Nie bądź brawurowy w prędkości. 

8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

9. Pomagaj potrzebującym na drodze. 

10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej policji. 

RACHUNEK SUMIENIA KIEROWCY: 

  

1. Czy nie jestem egoistą na drodze? 

2. Czy nie używam złych słów, gestów…? 

3. Czy mam czas na modlitwę? 

4. Czy jestem życzliwy dla pieszych? 

5. Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę? 

6. Czy dbam o stan techniczny pojazdu? 

7. Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi? 

8. Czy pomagam potrzebującym? 

9. Jak przestrzegam przepisy drogowe? 

10. Co mi sumienie szczególnie wyrzuca? Czy staram się to naprawić? 

Odpowiem sobie szczerze: Jakim jestem kierowcą? 

 

 PAMIĘTAJ JAKO CZŁOWIEK WIARY MASZ BYĆ ZAWSZE ŻYCZLIWYM I TRZEŹWYM KIEROWCĄ! 

 
 
 

 



 

 

 

 

https://dorzeczy.pl/opinie/325612/warchol-w-dzisiejszym-swiecie-musimy-bronic-chrzescijan.html 

 Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł Źródło: PAP / Piotr Nowak 

„Słowo „grzech” jest w wielu prawodawstwach uznawane za obraźliwe, napastliwe i szkodliwe dla innych. 

W Polsce jest ogromna fala agresji i dyskryminacji wobec chrześcijan i wyznawanych przez nich wartości. 

Od 2009-15 prokuratura prowadziła 163 postepowań o naruszenie tzw., obrazy uczuć religijnych. 

Natomiast od 2015 roku do teraz jest to już 2435 postępowań, czyli mam wzrost o 1400%. Tylko 5% takich 

spraw jest zgłaszanych, dlatego musimy podjąć działania, żeby postawić tamę prawną tym patologią. A 

dzisiejsze prawo pochodzi z 1949 r. Zostało stworzone wówczas, gdy było ciche przyzwolenie na ataki 

na Kościół. Natomiast w tej chwili to prawo jest wykorzystywane przez agresorów do tego, żeby atakować 

osoby wierzące. Słabość polega na tym, że osobie, która zakłóca nabożeństwo trzeba udowodnić, 

że czyniła to złośliwie, a żeby pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za znieważenie kościoła, 

świętokradczego ataku na miejsce święte, czy na krzyż, trzeba znaleźć na tyle heroicznych wiernych, 

że skierują zawiadomienia do prokuratury, będą chcieli zeznawać i będą twierdzić, że zostali obrażeni. 

Niestety obecnie bezkarnie ścina się Krzyże, czy maluje i profanuje święte obrazy, ponieważ trzeba 

udowodnić, że subiektywne i indywidualne uczucia wiernych doznały obrazy. A to jest bardzo trudne. 

Szydzenie z najświętszych wartości dla osób wierzących, jest dziś bezkarne. Wiara za którą przez wieki 

ginęły miliony ludzi, dziś jest wyszydzana i wykpiwana czy atakowana, ponieważ dogmaty i obrzędy są 

poza jakąkolwiek ochłoną. Do katalogu oprócz przedmiotów kultu religijnego, miejsc, chcemy dopisać 

również dogmaty, po to, żeby nie było sytuacji w których znajdujemy bezkarne przypadki przyklejania Matki 

Bożej do toalety WC, czy dorysowywania tęczy do obrazów. 

Wzburzył nas wyrok sądu ws., mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa abp. Jędraszewskiego. Usłyszeliśmy, że to był…performance. 

Prawo wręcz rozzuchwala agresorów, ponieważ zapewnia im bezkarność. Trzeba uszczelnić przepisy, dostosować 

do dzisiejszej rzeczywistości. Podobnie przecież było w przypadku Nergala, który podarł Biblię. Słyszeliśmy, że było 

to wyrazem sztuki. Pamiętamy, co spotkało pracownika Ikei, który wyraził swój własny pogląd, czy sprawę słynnego 

drukarza z Łodzi. My chcemy wprowadzić rozwiązanie prawne, które uniemożliwi karanie osób, za wygłaszanie opinii 

związanych z wiarą i religią. Jest to realizacja konstytucyjnej zasady zakładającej, że wolność religii obejmuje również 

jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie. Dziś w przestrzeni publicznej, osoby demonstrujące swoje religijne 

przywiązanie, spotykają się z problemami. Można zostać pobitym za obronę prawa do życia osób nienarodzonych, 

co miało miejsce w Warszawie, czy zostać zwolnionym z pracy, jak pracownik Idei. Na Zachodzie jest jeszcze gorzej. 

W Hiszpanii można trafić nawet do więzienia, za modlitwę w miejscu publicznym. W Finlandii min. została oskarżona 

o stosowanie mowy nienawiści, tylko dlatego, że przypomniała, że jest to związek kobiety i mężczyzny. Proszę sobie 

wyobrazić, że słowo „grzech” jest w wielu prawodawstwach uznawane za obraźliwe, napastliwe i szkodliwe dla innych 

osób. Dokąd my zmierzamy? Dlatego jako pełnomocnik rządu ds. praw człowieka, chcę zadbać o prawa człowieka. 

Polska od zawsze była oazą praw człowieka i teraz też musimy przed tą falą agresji się obronić. Projekt Solidarnej 

Polski jest pro-wolnościowy, a jednocześnie dba o prawa i wartości osób, które w dzisiejszym świecie mają ich coraz 

mniej. Dlatego zachęcam do składania podpisów pod ustawą obywatelską; https://www.wobroniechrzescijan.pl/ 

 

Poprzednie Wiadomości: archiwum.php |          http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-07-12.pdf .                                                  

.                                                                                            http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-17.pdf 

 

 

Dlatego zachęcam do składania podpisów 

pod ustawą obywatelską, co można zrobić 

na stronie: www.wobroniechrzescijan.pl   

https://www.wobroniechrzescijan.pl/ 

 
Podpisz i wyślij Pocztą List  w Obronie Chrześcijan w Polsce już dziś! 

 

https://dorzeczy.pl/opinie/325612/warchol-w-dzisiejszym-swiecie-musimy-bronic-chrzescijan.html
https://dorzeczy.pl/kraj/316804/drag-queen-symulowal-mordowanie-abp-jedraszewskiego-jest-wyrok-sadu.html
https://www.wobroniechrzescijan.pl/
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-07-12.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-17.pdf
http://www.wobroniechrzescijan.pl/
https://www.wobroniechrzescijan.pl/


WYWIAD z członkiem redakcji ZWIEDZENI.PL! Czy 
Marcin Zieliński to FAŁSZYWY charyzmatyk? 

fot. zwiedzeni.pl 
 

Znany mieszkaniec Skierniewic Marcin Zieliński nie ma poparcia władz kościelnych, a mimo tego 
lgną do niego rzesze osób szukających uzdrowienia. On sam tytułowany jest "charyzmatykiem". 
Czy tak rzeczywiście jest? - https://zwiedzeni.pl/ 

Fałszywy charyzmatyk zdemaskowany:    https://youtu.be/MN2JERGADKg 

Promuje nauki członka sekty Bethel Church - nurt Toronto Blessing:  https://youtu.be/engzOGeK1Cw 

Nauczanie św. Alfonsa demaskuje herezje Marcina Zielińskiego:  https://youtu.be/HJO2ZiOwfnM 

Publikowane filmiki, w których głoszone są heretyckie treści, niezgodne z nauką Kościoła, zaczerpnięte z 
nauczań pochodzących z demonicznego nurtu Toronto Blessing i od protestantów, docierają do dziesiątek 
tysięcy odbiorców. Polecamy zobaczyć jakie powiązania zachodzą między Marcinem Zielińskim a liderami 
wymienionego nurtu. Jeżeli chodzi o kontakt osobisty podczas spotkań i wystąpień, to mamy dokładne 
szacunki wykonane na podstawie informacji publikowanych w Internecie, i mówimy o liczbie ponad 500 tys. 
osób narażonych na kontakt z fałszywym charyzmatykiem. Przypomnijmy tylko, że ekspozycja na działanie 
energetyczne (mogące skutkować uzdrowieniem, ale pochodzenia demonicznego) ma negatywne skutki 
psychiczne i duchowe takie jak np.: niedające się leczyć farmakologicznie depresje, skłonności do 
okultyzmu, niszczenie więzi rodzinnych i z osobami bliskimi, wzrost niewytłumaczalnych seryjnych 
niepowodzeń życiowych, które mogą dotykać całej rodziny i kolejnych pokoleń. Co dalej? Jak wierni mogą 
bronić się przed takimi zagrożeniami? Od kilku lat trwają codzienne Msze święte w intencji zatrzymania 
protestantyzacji Kościoła i działań ludzi promujących demoniczny nurt Toronto Blessing. Prosimy o 
dołączenie własnych modlitw do tych intencji, o modlitwę w intencjach ofiar, a także o opamiętanie i 
nawrócenie dla ludzi, którzy wyrządzili już sporo szkód Kościołowi, promując nauki niezgodne z doktryną 
katolicką. Prosimy także o pomoc w budowaniu świadomości ludzi na temat prawdziwego obrazu 
działalności Marcina Zielińskiego. Prosimy o rozwagę, analizę krytyczną i czujność, aby nie dać się zwieść. 
Należy nagłaśniać sprawę, informować proboszczów, rodziny i znajomych. Ostrzegać ich przed duchowymi 
konsekwencjami uzdrowień pochodzenia demonicznego. Polecamy obejrzeć film "Marcin Zieliński — 
fałszywy charyzmatyk zdemaskowany" i najnowsze filmiki dostępne na stronie zwiedzeni.pl, w których 
wskazujemy kolejne zagrożenia wynikające z działalności Marcina Zielińskiego.

 

https://zwiedzeni.pl/
https://youtu.be/MN2JERGADKg
https://youtu.be/engzOGeK1Cw
https://youtu.be/HJO2ZiOwfnM
https://zwiedzeni.pl/marcin-zielinski-promuje-nauki-czlonka-sekty-bethel-church/


https://stacja7.pl/ksiazki/opuscily-klasztory-i-ruszyly-ewangelizowac-swiat-zapomniane-historie-osmiu-niezwyklych-
zakonnic/?utm_source=one_signal&utm_medium=push  

 
 

 
Autorki książki od początku zwracają uwagę na odmienność czasu, mentalności, wychowania, a nawet sposobu przeżywania wiary w tamtym czasie. Biorąc pod 

uwagę zarówno pozycję kobiety w ówczesnym społeczeństwie, jak i Kościele, możemy powiedzieć, że te proste siostry były kobietami awangardy. I to pod 

każdym względem. Wychowane w zamkniętym świecie osad i miasteczek Francji odważyły się, aby pójść aż na krańce świata: Ameryka Północna, zachodnia 

Afryka, Oceania, Polinezja, Palestyna, Chiny i Brazylia – to były miejsca ich posługi. Miały wielkie pragnienie służby ewangelizacyjnej, edukacyjnej i medycznej, 

które wykraczały daleko poza standardy kobiet tamtych czasów. Gigantki wiary – ukryte i nieznane światu. Nie wszystkie z nich posiadały odpowiednie 

wykształcenie, znajomość języków czy obcych kultur. Można zaryzykować stwierdzenie, że uczyły się nowych rzeczywistości metodą „prób i błędów”, co szczerze 

zauważają autorki publikacji. Ich zapał ewangelizacji, nauczania, służby chorym, ubogim, zwłaszcza kobietom i dzieciom, studziły niezliczone trudności życia 

codziennego. Odmienne warunki klimatyczne, inna mentalność, ubóstwo, choroby, a często niezrozumienie ze strony miejscowego duchowieństwa czy 

ograniczenia samych sióstr sprawiały, że pełniły one swoją misję jako prawdziwe gigantki wiary. Zazwyczaj ukryte i nieznane światu. 

Osobiście poruszył mnie rozdział szósty, przedstawiający dzieje Jeanne-Marie Rumèbe, późniejszej siostry Joséphine, członkini Zakonu świętego Józefa od 
Objawienia. Pełna entuzjazmu dziewczyna z Pirenejów spełniła swoje wielkie marzenie – podjęła misję w ówczesnej Palestynie, realizując dziecięcą tęsknotę za 
ujrzeniem Jerozolimy. Spotykając często siostry świętego Józefa, przechodząc obok francuskiego szpitala świętego Ludwika w Jerozolimie czy nawiedzając Abu 
Gosh, nie wiedziałam, że z dzisiejszą działalnością tych sióstr wiąże się niesamowita historia tej młodej i charakternej francuskiej zakonnicy, która w Jerozolimie 
stała się swoistą legendą. Są to historie, które dają dużo do myślenia. Dziś pełnimy naszą misję inaczej, w czym pomaga nam profesjonalne przygotowanie czy też 
próby inkulturacji Ewangelii. Niektóre opisane tu sytuacje mogą wydawać się dziś nie do pomyślenia. Ale może brakuje nam jednak tego swoistego „szaleństwa” 

dla Boga i służby człowiekowi, odwagi wiary do czynienia „rzeczy niemożliwych”, czego możemy się uczyć z dziejów naszych i Bożych bohaterek. Zdumiewająca, 

a jednak mało znana historia francuskich zakonnic, które w XIX wieku w imię swojej wiary i z zamiłowania do wyzwań opuściły klasztory i 

ruszyły w świat. W kornetach i z różańcami jako paszportami przepływały oceany, przemierzały dżungle i pustynie, aby dzielić życie 

rdzennych mieszkańców ze wszystkich kontynentów – czasami nawet zanim dotarli tam odkrywcy i kolonizatorzy. Choć było ich w terenie 

nawet dziesięć razy więcej niż misjonarzy, ich rola nadal nie jest wystarczająco doceniona. 

 

KUP KSIĄŻKĘ>>>     Posłuchaj: Bohaterki Boga – Radio Emaus      

 

https://wydawnictwom.pl/duchowosc/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html

 

Te osiem mało znanych sióstr zakonnych, które żyły we 

Francji między XVIII a XX w., pełniło swoją misję jako 

prawdziwe gigantki wiary. Zazwyczaj ukryte i nieznane 

światu. W XXI w. coraz częściej mówi się i pisze o 

kryzysie życia konsekrowanego, który ma wiele różnych 

przyczyn i wymiarów. My, osoby rad ewangelicznych, 

siostry zakonne dokonujemy rewizji naszego życia, 

organizujemy sesje, spotkania, dni formacji i 

odnowy. Wielu osobom wydaje się, iż ta forma życia 

chrześcijańskiego przeżywa swoisty zmierzch. Uważa 

się, że teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, 

zakony skazane są na wymarcie. Przeglądając świeżo 

wydaną w języku polskim książkę o siostrach 

pionierkach misji, odnoszę wrażenie, że na drodze 

wiary czasy „zawsze były ciężkie”. Zwłaszcza dla kobiet 

próbujących stać się ewangeliczną zmianą.  

Osiem sióstr, które stały się 

„kobiecą nowością” w Kościele 
 

Książka dwóch Francuzek – Agnès Brot 

(absolwentki Institut d’études politiques w 

Tuluzie i specjalistki z zakresu historii Kościoła 

XIX i XX w.) oraz Guillemette de la Borie 

(dziennikarki i pisarki) – Bohaterki Boga. 

Nieznane historie kobiet, które wyszły z cienia 

krużganków i dotarły na krańce świata ukazała 

się w tym roku za przyczyną Wydawnictwa M w 

Krakowie. Jest to zapis historii i doświadczenia 

ośmiu konsekrowanych kobiet, które żyły we 

Francji między XVIII a XX w., stając się „kobiecą 

nowością” w Kościele katolickim. 

https://stacja7.pl/ksiazki/opuscily-klasztory-i-ruszyly-ewangelizowac-swiat-zapomniane-historie-osmiu-niezwyklych-zakonnic/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ksiazki/opuscily-klasztory-i-ruszyly-ewangelizowac-swiat-zapomniane-historie-osmiu-niezwyklych-zakonnic/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://wydawnictwom.pl/duchowosc/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html
https://radioemaus.pl/patronat/ksiazki/bohaterki-boga/
https://wydawnictwom.pl/duchowosc/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html
https://wydawnictwom.pl/duchowosc/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html
https://wydawnictwom.pl/dzialy/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html
https://wydawnictwom.pl/dzialy/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html
https://wydawnictwom.pl/dzialy/7635-bohaterki-boga-9788380438477.html


 

  o. Mariusz Wójtowicz OCD - Mistyka codzienności  .   #Szkaplerz #MistykaCodzienności #MariuszWójtowicz                                                                   

Ty, co jaśniejesz Hymn ku czci Matki Bożej z Góry 
Karmel, Królowej Szkaplerza Świętego 

                                                   Pobierz nuty:  https://dumanie.pl/wp-content/uploads... 

 

 
Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały,                                                                                                                               
Panno Przeczysta, ozdobo Karmelu.                                                                                                                                                      
O Matko nasza, przyjm łaskawie pieśni,                                                                                                                                            
Pełne miłości.                                                                                                                                                                                                                                             
 
Skarbnico Boża, Pośredniczko szczodra,                                                                                                                                                                
Tyś wciąż gotowa obdarzać łaskami                                                                                                                                                                                  
Szczep co się zrodził w tajemniczych grotach                                                                                                                                         
Góry Karmelu.                                                                                                                                                                                  
 
Usłysz modlitwy, które zanosimy,                                                                                                                                                                                        
I bądź nam Gwiazdą Przewodnią Dziewico.                                                                                                                           
Oświecaj drogę, ucz nas, jak bezpiecznie                                                                                                                               
Podążać w niebo.                                                                                                                                                                                
 
Króluj nam Matko, na Górze Karmelu,                                                                                                                                            
Ożywczą rosę zsyłaj na jej kwiaty.                                                                                                                                                            
By w Twym ogrodzie rozkwitały bujnie,                                                                                                                                  
Zdobiąc Twój ołtarz.                                                                                                                                                                                                                    
 
Matczynym sercem ogarniając dzieci,                                                                                                                                                   
Zechciej prosimy, wzmocnić nas Maryjo.                                                                                                                                                               
Byśmy wraz z Tobą sycili się darem                                                                                                                                                           
Światła wiecznego.                                                                                                                                                                          
 
Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej,                                                                                                                                                 
Który Cię zwieńczył królewską koroną,                                                                                                                                                               
I ustanowił dla nas, o Dziewico,                                                                                                                                                       
Matką Karmelu. 
 
VIDEO:  https://youtu.be/pQMrtO9Vg-Q .  https://youtu.be/bghU2zngfKc .  https://youtu.be/JKE3y0EBcjU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASZTOR KARMELITÓW W BERDYCZOWIE FOT. PANCHUK VALENTYN –  PRACA WŁASNA, 

CC BY-SA 4.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=110424018 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMoyoWSTVMCgtKGf8RHtlcw
https://www.youtube.com/hashtag/szkaplerz
https://www.youtube.com/hashtag/mistykacodzienno%C5%9Bci
https://www.youtube.com/hashtag/mariuszw%C3%B3jtowicz
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUhobW9WTHowc05FM3Rad0l5OHZrSWNDSlpUd3xBQ3Jtc0trZzVIa0d2bHRGM2tnakREeDRNS0J2WGVmcmtjU2NVcWhQVUsteEFDX0E3YU1WdklYdTBYb1lzVjRvcVc1UnVENkRTWnp6YlY5dW1hTjVGZDJBY3UxeW9URG9RWEloVUh1SHBMNWNGU2EwUkxYVDZpRQ&q=https%3A%2F%2Fdumanie.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2FTy-co-jasniejesz-opracowanie.pdf&v=pQMrtO9Vg-Q
https://youtu.be/pQMrtO9Vg-Q
https://youtu.be/bghU2zngfKc
https://youtu.be/JKE3y0EBcjU
https://commons.wikimedia.org/W/INDEX.PHP?CURID=110424018


https://www.fronda.pl/a/Gietrzwald-czyli-czy-
Maryja-mowi-po-polsku-2,202456.html 
 

 

Do dwóch widzących dziewczynek w Gietrzwałdzie 
Maryja mówiła po polsku.   
Szaweł usłyszał Jezusa, który mówił do niego w jęz. hebrajskim (lub 
aramejskim). „Jestem Niepokalane Poczęcie” powiedziała Maryja do 
Bernadetty w używanym przez nią dialekcie.  Zaś do dwóch widzących 
dziewczynek w Gietrzwałdzie Maryja mówiła po polsku. Matka Pana żyje 
obecnie w innej rzeczywistości. Święci w niebie nie podlegają tym 
ograniczeniom, którym my, żyjący na ziemi, jesteśmy poddani. Dlatego 
za przyzwoleniem Boga lub na Jego polecenie mogą się z nami 
kontaktować i porozumiewać w zrozumiałym dla nas języku. Zresztą nie 
może być tak, żeby Królowa Polski nie znała języka polskiego. Ale 
chociaż jestem patriotą, to nie sądzę, że w niebie będziemy rozmawiać 
po polsku. W jakim więc? „Po anielsku”, nie mylić z angielskim! Tak to 
sobie wyobrażam, że będziemy porozumieć się przekazując 
bezpośrednio myśli, bez konieczności ubierania ich w słowa w 
jakimkolwiek ludzkim języku. Będzie to komunikacja pozbawiona 
nieporozumień, które tu na tym padole, są niestety, czymś codziennym.

 

Gietrzwałd (niem. Dietrichswalde) zamieszkiwali 

najpierw potomkowie dawnych Prusów, a potem 

głównie „Warmiacy”, potomkowie przybyszów z 

Polski, którzy od XIV wieku zasiedlali ten teren. 

Sytuacja uległa zmianie dopiero w drugiej połowie 

XIX stulecia. Germanizacja przebiegała coraz 

gwałtowniej, od momentu wprowadzenia ustaw 

uderzających w Kościół katolicki. 

W 1873 r. język polski został zabroniony 

we wszystkich szkołach warmińskich, a 

pod wpływem kulturkampfu zaczęto 

rugować z Warmii niepokornych 

kapłanów i zgromadzenia religijne, z 

wyjątkiem tych, które zajmowały się 

działalnością charytatywną. 
https://pl.aleteia.org/2017/06/27/gietrzwald-jedyne-w-polsce-objawienia-maryjne-

uznane-przez-kosciol/ .  https://sanktuariummaryjne.pl/page/24/historia 

 

 

 

https://www.fronda.pl/a/Gietrzwald-czyli-czy-Maryja-mowi-po-polsku-2,202456.html
https://www.fronda.pl/a/Gietrzwald-czyli-czy-Maryja-mowi-po-polsku-2,202456.html
https://pl.aleteia.org/2017/06/27/gietrzwald-jedyne-w-polsce-objawienia-maryjne-uznane-przez-kosciol/
https://pl.aleteia.org/2017/06/27/gietrzwald-jedyne-w-polsce-objawienia-maryjne-uznane-przez-kosciol/
https://sanktuariummaryjne.pl/page/24/historia


Błogosławiony Pier Giorgio Frassati.                                                                     
Katolik nie może nie być radosny. 

 

 Video: 
https://youtu.be/mevUFNce0fg   

 

Męczennicy z Peru 

   
https://youtu.be/H0s7q51BR2E

 

https://youtu.be/mevUFNce0fg
https://youtu.be/H0s7q51BR2E
https://youtu.be/H0s7q51BR2E


 
 
 

"To chwila pełna emocji. Świeżo wyświęcony brazylijski ksiądz płacze ze szczęścia po złożeniu 
błogosławieństwa swojej mamie" - https://twitter.com/i/status/1540902149697130496                                                                                                                        

 
Czytaj:     https://www.o2.pl/kobieta/zaskakujaca-reakcja-ksiedza-obiegla-siec-to-nagranie-jest-juz-hitem-6792401454017280a   

 

https://twitter.com/i/status/1540902149697130496
https://www.o2.pl/kobieta/zaskakujaca-reakcja-ksiedza-obiegla-siec-to-nagranie-jest-juz-hitem-6792401454017280a


https://youtu.be/XoouGCW-xTw     „No to z Bogiem” w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej 

 Choć jak sama przyznaje nigdy nie była zbyt religijna, jednak pewna sytuacja w jej życiu znacznie na nią wpłynęła. Kobieta uległa 

poważnemu wypadkowi. Wyruszając w podróż, powiedziała: „No to z Bogiem”. Przeżyła tylko ona i ta pasażerka, która jej wtedy 

odpowiedziała. Wszystko działo się w ułamkach sekundy, ale miałam czas pomyśleć. »Panie Boże, chciałabym jeszcze pokochać kogoś 

z wzajemnością, w tym samym czasie, bo takiej miłości dotąd nie spotkałam«. Potem budzę się, żyję. Wydaje mi się, że jestem 

wielorybem. Pan Bóg mnie zachował, cieszę się. Choć w innej postaci, ale wciąż na świecie… I zemdlałam. Samochód trzeba było 

piłować. Zarówno mnie, jak i dziewczynce, która odpowiedziała: »Z Bogiem«, nic się nie stało.                                                                                                      

Wolną wolę dałeś mi, dziś do Ciebie śpiewam list. 

Mówią: błądzić ludzka rzecz. Ja nie radzę sobie. Wybacz. 

Pokaż drogę do Ciebie. Panie mój. 

Naucz mnie, czego nie wiem. Panie mój. 

To całe zło weź do siebie. Panie mój. 

Proszę, podaj mi dłoń. Panie mój. Proszę. 

Wolną wolę dałeś mi, dziś do Ciebie śpiewam list. 

Mówią: błądzić ludzka rzecz. Ja nie radzę sobie. 

Wybacz mi. Gdy miłości jest jakby mniej wokół nas. 

Tak się boję, że zgubię się w ten zgubny czas. 

Daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie, proszę. Boże mój. 

Ochroń mnie. 

Ref. : W duszy mej tyle listów jeszcze śpiewa. 

Jeszcze tyle pieśni gra. Potrzebuję Cię, Boże, tak jak chleba 

Powszedniego krzyża znak, 

By zgodnością móc spojrzeć sobie w twarz. 

Ochroń mnie. 

Ochroń mnie. Panie… 

Gdy miłości jest jakby mniej. 

Tak się boję, że zgubię się. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie. 

Proszę. Gdy miłości jest jakby mniej. Boję się. 

Gdy miłości jest jakby mniej wokół nas. 

Tak się boję, że zgubię się w ten zgubny czas. 

Daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie. Boże mój. 

Ochroń mnie.

 

Słuchaj także:  - https://pl.aleteia.org/2017/01/17/czeslaw-niemen-

spiewa-o-rozancu-posluchaj/                                                               -  

https://pl.aleteia.org/2021/11/12/troje-wielkich-piosenkarzy-muzyczna-kariere-

zaczeli-w-kosciolach/                                         -  

https://niniwa.pl/2021/01/08/elvis-presley-protestant-ktory-spiewa-o-rozancu/ 

 

 

 

https://youtu.be/XoouGCW-xTw
https://pl.aleteia.org/2017/01/17/czeslaw-niemen-spiewa-o-rozancu-posluchaj/
https://pl.aleteia.org/2017/01/17/czeslaw-niemen-spiewa-o-rozancu-posluchaj/
https://pl.aleteia.org/2021/11/12/troje-wielkich-piosenkarzy-muzyczna-kariere-zaczeli-w-kosciolach/
https://pl.aleteia.org/2021/11/12/troje-wielkich-piosenkarzy-muzyczna-kariere-zaczeli-w-kosciolach/
https://niniwa.pl/2021/01/08/elvis-presley-protestant-ktory-spiewa-o-rozancu/


  
https://youtu.be/s-Qyj0fXf88 .  https://youtu.be/RSBjW4rXnWQ  .   https://youtu.be/VUcfD1QsA0o  .   https://youtu.be/ZRgbYXeMejQ 

https://youtu.be/uHlxXWhHOXY  .   https://youtu.be/s5SNGk67R_g  .    https://youtu.be/G0FrgjzYgno  .   https://youtu.be/qZtgPZTte-s 

 

https://youtu.be/s-Qyj0fXf88
https://youtu.be/RSBjW4rXnWQ
https://youtu.be/VUcfD1QsA0o
https://youtu.be/ZRgbYXeMejQ
https://youtu.be/uHlxXWhHOXY
https://youtu.be/s5SNGk67R_g
https://youtu.be/G0FrgjzYgno
https://youtu.be/qZtgPZTte-s


 

https://youtu.be/zPKQ70Jk1pY 

  https://youtu.be/RrWGWXoGrFQ .  https://youtu.be/w_n8FUUJwLk 

 https://youtu.be/x9Sx-7O6ueU 

https://youtu.be/h76XJ81NMAY  .   https://youtu.be/4538tFHLnrU  .   https://youtu.be/p5dyyOj5uNk  .   https://youtu.be/Msc6LBR5IQY

 

https://youtu.be/zPKQ70Jk1pY
https://youtu.be/RrWGWXoGrFQ
https://youtu.be/w_n8FUUJwLk
https://youtu.be/x9Sx-7O6ueU
https://youtu.be/h76XJ81NMAY
https://youtu.be/4538tFHLnrU
https://youtu.be/p5dyyOj5uNk
https://youtu.be/Msc6LBR5IQY
https://youtu.be/Msc6LBR5IQY


A Sky Full Of Stars Coldplay Paris 16.07.2022 live – wow - https://youtu.be/7E2eJyhZ9kU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harry Styles Kraków 18.07.2022:  - https://youtu.be/qN4ooNx77u0 - https://youtu.be/43FKZnJN0Kg - https://youtu.be/BTZitADZ9lA 
- https://youtu.be/H5v3kku4y6Q - https://youtu.be/4VaqA-5aQTM - https://youtu.be/hkK5e7CY_h0                                                                                                                                                                                  
- https://pl-pl.facebook.com/harrystyles - https://www.youtube.com/channel/UCZFWPqqPkFlNwIxcpsLOwew                                                                                                                                                                                                             

 

 

  

https://youtu.be/7E2eJyhZ9kU
https://youtu.be/qN4ooNx77u0
https://youtu.be/43FKZnJN0Kg
https://youtu.be/BTZitADZ9lA
https://youtu.be/H5v3kku4y6Q
https://youtu.be/4VaqA-5aQTM
https://youtu.be/hkK5e7CY_h0
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https://pch24.pl/wojciech-kilar-muzyka-duszy/ 

(Fot. AlMare/Wikimedia Commons)    https://viva.pl/ludzie/newsy/niesamowita-historia-milosci-wojciecha-i-barbary-kilar-131603-r1/                                                                                                                                 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1374933%2Cjego-muzyka-byla-wyrazem-tesknoty-za-bogiem-90-lat-temu-urodzil-sie    

Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 we Lwowie. Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa kontynuował 
naukę gry na fortepianie w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem 
uzyskał w 1955. W tym samym roku otrzymał II nagrodę na V Festiwalu Młodzieży w Warszawie. W latach 
1955–1958 był asystentem Woytowicza w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1957 
uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt. W latach 1959–1960 
jako stypendysta rządu francuskiego kształcił się pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. W 1960 
otrzymał nagrodę fundacji im. L. Boulanger w Bostonie. Występował także jako pianista wykonując własne 
utwory. 1979-1981 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. W 1977 
został członkiem założycielem Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem; przez dwie kolejne 
kadencje był wiceprezesem. Był również członkiem Związku Podhalan. Przez wiele lat kompozytor związany 
był z Jasną Górą. Obchodzono tam tzw. Dzień Kilara. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Kilar 

Posłuchaj:  
- Wojciech Kilar - temat z filmu "Pianista" - https://youtu.be/ufqXL_bsWL8 
- Wojciech Kilar - Walc z filmu "Trędowata" - https://youtu.be/NAUkpIr-F-E 
- Wojciech Kilar - Certain Light - https://youtu.be/s35ogkLisws 
- Exodus - Wojciech Kilar - https://youtu.be/MQbInyX3vm8 
- Wojciech Kilar – Krzesany - https://youtu.be/3IilpkT16I8 
- Wojciech Kilar, Koncert na Fortepian i Orkiestrę - https://youtu.be/9FhliSj34kA 
- Wojciech Kilar: Symphony No. 5 “Advent Symphony” - https://youtu.be/5YKusJG5O-g 
- Wojciech Kilar – Magnificat - https://youtu.be/7o3MLjXjaNY 
- Wojciech Kilar - W stepie szerokim (Pieśń o małym rycerzu) - https://youtu.be/fJsAX9keNHY 
- Wojciech Kilar: Concerto for piano & orchestra No. 1 - https://youtu.be/CyNJ7T87-ho 
- Smuga cienia -- Wojciech Kilar - https://youtu.be/mx1BCUqm-Ps 
- Wojciech Kilar - "Mazur" – Zemsta - https://youtu.be/DnB__H0mY48 
- Wojciech Kilar - Orawa na 15 instrumentów smyczkowych - https://youtu.be/PiPX3Hw7j2c 
- Le Roi et l'Oiseau - OST - Wojciech Kilar - https://youtu.be/lao-kcVOfsU 
- Wojciech Kilar - Pan Tadeusz; Polonez - https://youtu.be/AJ0fkOQ8-Wc
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  https://magis.jezuici.pl/ 
 
 

 
 

Jeśli chcesz wyciskać z życia więcej i odpowiada Ci przebywanie wśród ludzi, którzy nieustannie próbują stawać się Bożym maxem, to warto przychodzić na Magis 
Chodzi o to, że w MAGISie ludzie nie wybierają tylko między złem, a dobrem ALE między dobrem, a większym dobrem – jest to oczywiście level wyżej w życiu 
chrześcijańskim. O co w tym chodzi? W czasie 4 lat formacji poznajemy nauczanie Jezusa Chrystusa oraz duchowość ignacjańską (prosto od jezuitów), która 
nakierowuje nas na pogłębianie relacji z Bogiem i skupia się wokół czterech wymiarów bycia szczęśliwym: na wspólnocie, modlitwie, ewangelizacji i służbie. Choć 
brzmi to skomplikowanie, w rzeczywistości uczymy się podstaw życia chrześcijańskiego, czyli akceptacji siebie i drugiego człowieka (wspólnota), poszukiwaniu swojej 
jedynej, niepowtarzalnej relacji z Jezusem (modlitwa), niesienia innym pomocy (służba) i rozmowy o swojej wierze bez strachu (ewangelizacja). 
Dla kogo jest MAGIS i jak to wygląda? Ogólnie: dla wszystkich… Warto rozwijać swoje zainteresowania, jak ktoś lubi śpiewać – niech przyjdzie; ktoś umie grać na 
czymś – niech przyjdzie; ktoś umie rysować – niech przyjdzie; ktoś ma zdolności aktorskie – niech przyjdzie itp. Wspólnota lokalna MAGIS prowadzona jest przez 
moderatora jezuitę. Składa się z małych grupek (7-12 osobowych), którym przewodzi animator. Istnieją osobne grupy dla dziewczyn i chłopaków, aby dostosować 
dynamikę spotkań do indywidualnych potrzeb. W ten sposób uczymy się podejmowania odpowiedzialności w grupie i dla grupy, podejmowania konstruktywnych decyzji, 
współpracy i planowania, a także odrywania swojej tożsamości i miejsca w środowisku w którym żyjemy. Natomiast spotkania ogólne, na których gromadzimy się 
wszyscy mają charakter integracyjny, lub modlitewny: wspólnie adorujemy Najświętszy Sakrament, uczestniczymy w Eucharystii, dyskutujemy, oglądamy filmy lub po 
prostu objadamy się tostami. Wyciśnij z życia więcej – po to Ci jest MAGIS! ?

 

Po co 
przychodzić 

na 

MAGIS? 

https://magis.jezuici.pl/
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PIELGRZYMI Z SUWAŁK ZBLIŻAJĄ SIĘ DO WILNA 
 
23 lipca 2022 08:47/w Kościół 
Radio Maryja 

 
Pielgrzymi udający się do Wilna na pątniczy szlak wyruszyli 15 lipca. Dziennie 
pokonują około 30 km. Łącznie mają do przejścia ok. 260 kilometrów. Granicę 
polsko-litewską przekroczyli w minioną niedzielę w okolicach Berżnik. Dziś – 
dziewiątego dnia pielgrzymki – pątnicy idą z Turgieli. Na nocleg udają się do 
Niemieża, miasteczka oddalonego od Wilna zaledwie o 10 km. W tym roku hasłem 
wędrówki są słowa: „Odwagi! Ja jestem!”. O jego znaczeniu mówił ks. Słojewski. 
– Myślę, że w tych czasach, kiedy z jednej strony ciągle tak blisko naszych granic 
szaleje wojna, ciągle mamy w pamięci także panującą jeszcze tak niedawno 
pandemię koronawirusa, bardzo nam potrzeba odwagi do tego, żeby wyjść na szlak 
pielgrzymi, żeby wyruszyć do Matki Bożej. Idąc dalej, nie tylko potrzeba nam odwagi 
do wyruszenia, ale w ogóle w codziennym życiu do pokonywania naszych 
codziennych lęków, strachów – zwrócił uwagę kapłan. 
O odwagę pielgrzymi na szlaku proszą też Maryję. Jutro pątnicy staną przed Ostrą 
Bramą w Wilnie. Ich pielgrzymkę zwieńczy uroczysta Msza św. przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. W poniedziałek pielgrzymi zwiedzą Wilno, a 
następnie autokarami udadzą się w drogę powrotną do Polski. 
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https://pch24.tv/rownosc-plci-na-sdm-agenda-
zrownowazonego-rozwoju-zamiast-ewangelii-w-pospiechu/ 

 

https://pch24.pl/jan-pospieszalski-czy-kosciol-to-onz-
swiatowe-dni-mlodziezy-pod-znakiem-globalistycznych-
celow/#:~:text=%E2%80%93%20Organizatorzy%20%C5%9AD
M,jest%20w%20porz%C4%85dku. 

– Czy biskupi i kapłani wiedzą, czym jest Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju? – zastanawia 

się Jan Pospieszalski. Publicysta wymienił zadania zawarte w oficjalnej Agendzie 2030, przede wszystkim 

ochronę zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych (czytaj: dostęp 

do tzw. aborcji na życzenie oraz antykoncepcji). Ponieważ Agenda 2030 odwołuje się bezpośrednio do 

Konferencji Pekińskiej, Jan Pospieszalski wskazał też na niektóre założenia tej ostatniej. Oprócz celów 

neutralnych i pożytecznych znajdują się tam zapisy o „rozwijaniu kulturowej tożsamości płci” (de 

facto chodzi o promocję ideologii gender) i włączeniu jej do ustawodawstwa, polityk publicznych czy 

programów i projektów; a także np. o zdrowiu reprodukcyjnym (patrz wyżej). 
– W dokumencie nie ma ani jednego słowa o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, Trójcy Świętej, o modlitwie, o 
wierze – nic z tych rzeczy. Cały czas mamy ten żargon i ten język – relacjonuje felietonista. 

– Na naszych oczach wprowadza się bocznymi drzwiami albo zupełnie z boku, w sposób zawoalowany albo 
zupełnie wprost, całkowicie nową etykę katolicka, daleką od nauczania Kościoła, sprzeczną z Humanae 
vitae Pawła VI i Evangelium vitae Jana Pawła II – papieża, który stworzył Światowe Dni Młodzieży chcąc 
zachęcić młodych katolików do osobistej relacji z Panem Bogiem. Tu mamy osobistą relację z „matką 
Ziemią”, mamy równość płci, mamy ekologiczne gospodarowanie – ostrzega Jan Pospieszalski.
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https://deon.pl/kosciol/rodzina-najlepiej-troszczy-sie-o-
bezpieczenstwo-dzieci-dlatego-prawo-musi-ja-wzmacniac,2167373 
 

 
 

Roli rodziny nie da się zastąpić. Prawo musi ją wzmacniać, bo rodzina najlepiej troszczy się o 
zapewnienie ochrony dzieciom i młodzieży. - By chronić dzieci przed handlem ludźmi, prawo musi 
przede wszystkim wzmacniać rodzinę.  

Zauważył, że dotychczasowe rozwiązania prawne nie wystarczają, by zapobiegać 
wykorzystywaniu seksualnemu i pracy przymusowej najmłodszych. Zdaniem watykańskiego 
dyplomaty państwa muszą zapewnić rodzinom podstawowe narzędzia, by mogły chronić swoje 
dzieci. Należą do nich: opieka zdrowotna, godne warunki mieszkaniowe i edukacja. Kluczowe jest 
także, by krajowe i międzynarodowe przepisy, mające na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi, 
były na bieżąco aktualizowane.  

Mechanizmy te muszą uwzględniać złożone okoliczności, w których najczęściej dochodzi do 
handlu żywym towarem: specyfikę świata wirtualnego, stref wojennych oraz szlaków 
migracyjnych. Należy także podjąć wszelkie wysiłki, aby dzieciom, które doświadczyły już skutków 
handlu ludźmi, w postaci przemocy i wykorzystywania seksualnego, umożliwić powrót do 
spokojnego życia i zdrowia w ich własnym środowisku rodzinnym.  

Stolica Apostolska uważa, że jakiekolwiek działania, mające na celu zapewnienie dzieciom 
bezpieczeństwa, nie mogą mieć miejsca bez poszanowania podstawowych i niezbywalnych praw 
rodziców. - Należy wprowadzić odpowiednie przepisy, by wzmacniać rodziny, których roli nie da 
się zastąpić. Rodzina to podstawowa komórka społeczna, która najlepiej troszczy się o 
zapewnienie ochrony dzieciom i młodzieży. Odniesienie do niej musi być zawsze pierwszą 
przesłanką w stanowieniu prawa na temat ochrony nieletnich – zaznaczył watykański dyplomata.
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https://parenting.pl/nagrywala-go-przez-okno-tak-
wracal-z-zakupow 

      

Co zrobić, gdy dziecko się buntuje i nie chce się słuchać? Ten ojciec znalazł prosty sposób. W 
kilka sekund rozwiązał problem, a wszystko uwieczniła rozbawiona mama.  

1. Film z TikToka hitem sieci - https://v19-web-

newkey.tiktokcdn.com/7a883c0993ebd37d9d6a67fa58f64a60/62d82c2e/video/tos/useast2a/tos-useast2a-ve-
0068c004/56c1f26dbf084a809a30caf8909f855e/?a=1988&ch=0&cr=0&dr=0&lr=tiktok_m&cd=0%7C0%7C1%7C0&cv=1&br=3320&bt=1660&btag=80000&cs=0&
ds=3&ft=lcLrKHKvMyq8ZbdWIwe2N5lwyl7Gb&mime_type=video_mp4&qs=0&rc=ZjdmPGRnNmdmZzVlOmRlOUBpM3Q3cTY6ZnJrPDMzNzczM0AvNjU0Xy42X14x
NWMuMy0zYSNpLWRucjRfNjJgLS1kMTZzcw%3D%3D&l=202207201023540102230821501700C2B9 

Każdy rodzic doskonale zna ten problem. Ciężki dzień, na głowie jeszcze mnóstwo obowiązków, a 
wtedy dziecko dokłada kolejne problemy i zaczyna sprawiać problemy. W takich chwilach 
rodzicielska kreatywność nie zna granic. 

Ostatnio hitem TikToka stał się film, w którym główne role odgrywają ojciec i dziecko. Widać, że 
mężczyzna wrócił ze swoją pociechą z zakupów. Pociecha jednak zaczęła stroić fochy i nagle 
ostentacyjnie położyła się na chodniku tuż przy samochodzie. 
 
Ojciec nie był w nastroju, aby tolerować takie zachowania.  
 
- Najpierw wyciągnął z auta zakupy i wziął je do jednej ręki.  
 
- Drugą chwycił dziecko za kurtkę i w ten sposób zaniósł je do domu. 
 

 Po pierwsze - nie pozwalaj dziecku na wszystko. Nie myl więc cierpliwości i wyrozumiałości 
z pozwalaniem na wchodzenie sobie na głowę. Wypośrodkuj na ile możesz dziecku pozwolić, a 
kiedy musisz powiedzieć stanowczo „dość”. 

 Po drugie - nie złość się i zachowaj opanowanie. Twój krzyk lub klaps nie pomoże 
opanować sytuacji, a zdradzi jedynie twoją bezradność. 

 Po trzecie - w komunikowaniu się z dzieckiem używaj prostego języka, mów jasno i zwięźle. 
Zamiast długich wywodów powiedz: „Nie można bić, ponieważ to boli”. 

 Po czwarte - nie zapominaj o pochwałach i nagrodach. Kiedy pójdziecie na długie zakupy 
do supermarketu, twój maluch będzie marudził. Powiedz mu, że po zakupach będziecie mogli 
pójść do sklepu zoologicznego. Na pewno sprawi mu to dużą frajdę 
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https://www.radiomaryja.pl/pontyfikat-ojca-swietego-benedykta-xvi/   
 

  

 
 

https://www.radiomaryja.pl/swiety-jan-pawel-ii/ 

 

 

 

 

 

https://www.radiomaryja.pl/pontyfikat-ojca-swietego-franciszka/
https://www.radiomaryja.pl/pontyfikat-ojca-swietego-benedykta-xvi/
https://www.radiomaryja.pl/swiety-jan-pawel-ii/


SZLAKIEM PAPIESKIM PO WADOWICACH                                                         

https://www.mamnewsa.pl/kultura-rozrywka/szlakiem-papieskim-po-wadowicach 

  https://www.atrakcjewadowice.pl/sladami-jana-pawla-ii 

 

Wycieczka wspomnień kolejką wadowicką Śladami Ojca Św. Jana Pawła II – Szlak Karola 

Wojtyły to wycieczka skłaniająca do głębokiej refleksji i przemyśleń. 

WERSJA PODSTAWOWA WYCIECZKI - Cena obejmuje wycieczkę kolejką wadowicką, która mija 13 

najważniejszych miejsc/obiektów związanych z życiem Karola Wojtyły. Podczas wycieczki przewodnik 

opowiada o miejscach/obiektach związanych z życiem Karola Wojtyły. Wycieczka trwa 30-40min. 

Przystanek Wadowice: parking przy ulicy Emilii i Karola Wojtyłów 

CENNIK: 
1. Bilet normalny - 18zł/os. 
2. Bilet grupowy -15zł/os. (grupa powyżej 5 osób) 
3. Bilet ulgowy - 12zł/os. (uczeń, emeryt) 

 
4. Cena obejmuje wycieczkę ciuchcią wadowicką, która mija 13 najważniejszych 

miejsc/obiektów związanych z życiem Karola Wojtyły. Trasa trwa około 30-40 min. 
5. Podczas wycieczki przewodnik opowiada o miejscach/obiektach związanych z życiem 

Karola Wojtyły 

 

UWAGA! W przypadku złych warunków atmosferycznych wycieczki kolejką mogą zostać 
odwołane, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

 

HARMONOGRAM KURSOWANIA KOLEJKI: 

lipiec-sierpień 

poniedziałek-piątek 10:00-17:00 

sobota, niedziela, święta 10:00-18:00 

wrzesień-październik 

poniedziałek-piątek 10:00-15:00 

sobota, niedziela, święta 10:00-16:00 

 

https://www.mamnewsa.pl/kultura-rozrywka/szlakiem-papieskim-po-wadowicach
https://www.atrakcjewadowice.pl/sladami-jana-pawla-ii


Wycieczka trwa 70-80. Termin wycieczki i godzina do ustalenia. Parking przy ulicy Wojtyłów (za Bazyliką na Rynku) 

1. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II   

 

2. Muzeum Miejskie    

 



3. Bazylika Mniejsza p.w. Ofiarowania NMP   

 

 

 

4. Dom Katolicki   

 

 

 



5. Magistrat – dawna szkoła powszechna 

 

6. Rynek – Plac Jana Pawła II 

 

 



7. Dawna Cukiernia K. Hagenhubera 

 

8. Liceum Ogólnokształcące – dawne gimnazjum 

 



9. Klasztor o.o. Karmelitów Bosych – Sanktuarium Św. Józefa 

 

 

10. Kościół p.w. św. Piotra Apostoła 

 



11. Koszary 12 Pułku Piechoty 

 

12. Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek 

 

 



13. Dawny budynek TG Sokół 

 

14. Planty 

 

film atrakcje wadowice - https://youtu.be/ioijoY6BKqs 

Wycieczka szlakiem Karola Wojtyły - https://youtu.be/v2gb-_zPQhE 

 

Rezerwacja wycieczek+48 604 580 616 

Rezerwacja wycieczek+48 530 740 323 

Pilot wycieczek+48 664 468 580 

 

Wycieczka szlakiem Karola Wojtyły atrakcjewadowice.pl     -  

 

https://www.atrakcjewadowice.pl/kontakt-z-nami 

 
 

 

https://youtu.be/ioijoY6BKqs
https://youtu.be/v2gb-_zPQhE
tel:+48604580616
tel:+48530740323
tel:+48664468580
https://www.youtube.com/watch?v=v2gb-_zPQhE
https://www.atrakcjewadowice.pl/kontakt-z-nami


 
 

https://www.wadowice24.pl/nowe/polityka/19109
-w-pieciu-wioskach-pod-wadowicach-radni-zmienii-
ludziom-adresy-hurtem-nazwano-az-110-ulic.html 
 

 
 

Duża zmiana dla mieszkańców pięciu wsi pod Wadowicami. 
Radni za jednym zamachem uchwalili nazwy ulic na drogach 
publicznych. Co teraz z numerami domów? 
Barwałd Dolny, Kleczy Dolnej, Klecza Górna, Stanisław Górny i Wysoka to miejscowości pod Wadowicami, które w środę (20.07) zyskały 

nazwy ulic. 

W ten sposób znajdujące się w ich sąsiedztwie domy zyskały nowe adresy. Zmiany dotyczą aż 7 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w 

tych miejscowościach. 

Wprowadzenie nazw ulic ma uporządkować chaos w adresach i ułatwić odnalezienie poszczególnych budynków. 

W sumie dokonano nadania nazw dla 110 ulic, ale to jeszcze nie koniec, bo w przyszłym roku planowane jest wprowadzenie nazewnictwa dla 

kolejnych ośmiu miejscowości - poinformował nas Piotr Hajnosz, przewodniczący Rady Miejskiej. 

Propozycję nazw mogli zgłaszać sami mieszkańcy. Unikano nazw kontrowersyjnych. Diamentowa, Miodowa, Słoneczna, Szmaragdowa, 

Malownicza, Pogodna, Wspólna, Wesoła, Słodka, Sportowa, Widokowa, Spacerowa, Promienna, Zielona, Sąsiedzka i Wspólna... - to tylko 

niektóre nazwy, które pojawią się w tych miejscowościach. 

Po dzisiejszej sesji rady miejskiej zapadły decyzje dotyczące nazewnictwa ulic w tych pięciu sołectwach. Decyzja ta poprzedzona była 

konsultacjami społecznymi z sołtysami, radnymi i mieszkańcami, po których wytypowane ostateczne nazwy - poinformował 

burmistrz Bartosz Kaliński. 

Władze gminy zapewniają, że mieszkańców z tego powodu nie spotkają żadne niedogodności. 

Wprowadzenie nazw ulic nie powoduje konieczności wymiany dokumentów przez mieszkańców, takich jak prawo jazdy, dowód 

rejestracyjny czy dowód osobisty. Nie musicie także zakupywać nowych tabliczek z ulicami i nowymi numerami domów. Dostarczymy je 

pocztą - zapewnia burmistrz Wadowic. 

Zmiany adresów będą stanowić wyzwanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Muszą  oni dokonać odpowiednie korekty w 

rejestrach. 

Teraz uchwała musi wejść w życie, a my musimy dopasować każdy dom do odpowiedniego numeru na ulicy. Prace powinny zakończyć się 

pod koniec roku, a później bierzemy się za pozostałe miejscowości - zapowiada burmistrz Bartosz Kaliński. 

W przyszłym roku nazwy ulic mają zyskać  Babica, Gorzeń Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Kaczyna, Ponikiew, Roków i Zawadka. 

 

 

https://www.wadowice24.pl/nowe/polityka/19109-w-pieciu-wioskach-pod-wadowicach-radni-zmienii-ludziom-adresy-hurtem-nazwano-az-110-ulic.html
https://www.wadowice24.pl/nowe/polityka/19109-w-pieciu-wioskach-pod-wadowicach-radni-zmienii-ludziom-adresy-hurtem-nazwano-az-110-ulic.html
https://www.wadowice24.pl/nowe/polityka/19109-w-pieciu-wioskach-pod-wadowicach-radni-zmienii-ludziom-adresy-hurtem-nazwano-az-110-ulic.html


Dodatek węglowy 3000 zł przyjęty - od kiedy i gdzie można złożyć wniosek? 

 
Autor: gettyimagesDodatek węglowy w wysokości 3000 zł - nowy projekt rządu 

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, wypłacany jednorazowo tym, którzy ogrzewają swoje domy węglem to pomysł rządu 

na wsparcie gospodarstw domowych w sezonie grzewczym. 22 lipca Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym. Ustawa trafi 

teraz do Senatu, który zajmie się nią 3 sierpnia. Dla kogo dodatek do węgla? Od kiedy i gdzie będzie można złożyć wniosek 

o dopłatę do węgla? Jakie dane trzeba podać we wniosku? 

Spis treści 

1. Dla kogo dodatek węglowy? 
2. Od kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy? 

3. Gdzie składać wnioski? 
4. Wniosek o dodatek węglowy - jakie dane są wymagane? 

5. Jaki warunek trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek do węgla? 
6. Dodatek do węgla niekoniecznie na węgiel 

7. Dodatek węglowy zamiast ustawy o dopłatach do węgla 
8. Dodatek do węgla? A co z dopłatami do pelletu, gazu, drewna? 

 

Wnioski będzie można składać w gminach do 30 listopada 2022, osobiście lub przez internet. Gmina ma maksymalnie miesiąc na 

wypłatę świadczenia (30 dni). Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu. 

Wniosek o dodatek węglowy - jakie dane są wymagane? 
Na stronie rządu pojawił się już wzór wniosku o dopłatę do węgla. Jest on bardzo łatwy do wypełnienia. Co trzeba wpisać: organ, do którego 

składany jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego, imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, numer i seria dowodu osobistego, adres 

zamieszkania, numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego, dane osobowe (także numery PESEL) 

wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Wnioskodawca musi też zaznaczyć z listy główne źródło ogrzewania 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html

 

Oto wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dodatek-weglowy-co-trzeba-zrobic-aby-go-dostac-mamy-wzor-
wniosku/exlmet7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

 
 

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#dla-kogo-dodatek-weglowy
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#od-kiedy-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-weglowy
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#gdzie-skladac-wnioski
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#wniosek-o-dodatek-weglowy-jakie-dane-sa-wymagane
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#jaki-warunek-trzeba-spelnic-aby-otrzymac-dodatek-do-wegla
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#dodatek-do-wegla-niekoniecznie-na-wegiel
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#dodatek-weglowy-zamiast-ustawy-o-doplatach-do-wegla
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html#dodatek-do-wegla-a-co-z-doplatami-do-pelletu-gazu-drewna
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-2022-3000-zl-dla-kogo-od-kiedy-wniosek-online-warunki-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dodatek-weglowy-co-trzeba-zrobic-aby-go-dostac-mamy-wzor-wniosku/exlmet7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dodatek-weglowy-co-trzeba-zrobic-aby-go-dostac-mamy-wzor-wniosku/exlmet7?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


Fotowoltaika może być niebezpieczna. Nie warto 
oszczędzać na instalacji https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tykajaca-bomba-

na-dachach-setek-tys-polskich-domow-chodzi-o-
fotowoltaike/78tss7l?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_komputerswiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic
&srcc=ucs&utm_v=2 

 

https://instalacje.electrotile.com/fotowoltaika-jak-dziala-dzialanie-instalacji-fotowoltaicznej-w-kilku-krokach/poradniki/ 

 

 

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tykajaca-bomba-na-dachach-setek-tys-polskich-domow-chodzi-o-fotowoltaike/78tss7l?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_komputerswiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tykajaca-bomba-na-dachach-setek-tys-polskich-domow-chodzi-o-fotowoltaike/78tss7l?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_komputerswiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tykajaca-bomba-na-dachach-setek-tys-polskich-domow-chodzi-o-fotowoltaike/78tss7l?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_komputerswiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/wydarzenia/tykajaca-bomba-na-dachach-setek-tys-polskich-domow-chodzi-o-fotowoltaike/78tss7l?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_komputerswiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://instalacje.electrotile.com/fotowoltaika-jak-dziala-dzialanie-instalacji-fotowoltaicznej-w-kilku-krokach/poradniki/


https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,2868451

6,na-ten-trik-lapiemy-sie-wszyscy-tez-kupujesz-

pomarancze-w-siatce.html 
 

fot. shutterstock.com 
 
18.07.2022 10:00 - Posłuchaj artykułu 

Lubisz pomarańcze? Często wyciskasz sok? My też! I często też łapaliśmy się na 

banalny trik marketingowy, który z dużym powodzeniem od lat stosują sieci 

handlowe. Choć można go spotkać także u mniejszych sprzedawców, głównie 

nacinamy się na ten sposób w supermarketach.  

Pomarańcze w czerwonej siatce: Słodkie, pomarańczowe, soczyste. Takich 

pomarańczy się spodziewamy i takie – naszym zdaniem kupujemy. Wszystko za 

sprawą banalnego triku marketingowego. 

Sprzedawcy pakują pomarańcze w charakterystyczne czerwone siatki. Na pewno je kojarzycie. Cieniutkie sznureczki 

z plastiku oplatają owoce. Wszystko dlatego, że producenci doskonale wiedzą, jak działa nasz mózg. 

Dlaczego pomarańcze są pakowane w czerwone siatki? 

Dobrze wiedzieć, że różne bodźce zmysłowe są przez nas konkretnie postrzegane. Bardzo duże znaczenie 

mają dla naszego mózgu kolory. To one budzą pozytywne lub negatywne skojarzenia. I właśnie dlatego 

pomarańcze znajdują się w cieniutkich czerwonych siatkach. 

Dzięki takiemu prostemu zabiegowi wydaje nam się, że owoce mają znacznie intensywniejszy kolor niż 

mają w rzeczywistości. A co za tym idzie, nasz mózg odbiera to jako sygnał, że te konkretne owoce są 

słodsze, mają lepszy smak. Efekt? To właśnie pomarańcze w siatce lądują w naszym koszyku. 

 

https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28684516,na-ten-trik-lapiemy-sie-wszyscy-tez-kupujesz-pomarancze-w-siatce.html
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28684516,na-ten-trik-lapiemy-sie-wszyscy-tez-kupujesz-pomarancze-w-siatce.html
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,28684516,na-ten-trik-lapiemy-sie-wszyscy-tez-kupujesz-pomarancze-w-siatce.html
https://kobieta.gazeta.pl/kobieta/7,173833,25668857,plastik-plastikowi-nierowny-jak-wybierac-by-szkoda-dla-nas.html#anchorLink


Polska na własne oczy: Stary Sącz. Rezerwat 
urbanistyczny, w którym legenda miesza się z historią.       

                 

 
 

Spokój i cisza, okazały rynek wysadzany charakterystycznymi „kocimi łbami”, wąskie uliczki, które 

widziane z lotu ptaka tworzą charakterystyczną dla średniowiecza mozaikę kwadratów i 

prostokątów. Stary Sącz to szczególne miasto położone u stóp gór i otoczone dwoma rzekami – 

Popradem i Dunajcem. Tu właściwie na każdym kroku można natknąć się na miejsca kultu 

religijnego, a historia przeplata się z legendą… 

 

Spis treści: 

 01 Stary Sącz: Jedno z najstarszych miast w Polsce 

 02 Tu wszystkie drogi prowadzą do rynku... 

 03 Święta Kinga: Opiekunka miasta 

 04 Stary Sącz: Źródełko, które uzdrawia 

 05 Jak zapewnić sobie szczęście? Czyli o Bramie Seklerskiej 

 06 "Dom na dołkach": Muzeum Regionalne zachwyca 

 07 Spacer w koronach drzew? W Starym Sączu to możliwe 

 
 
Czytaj więcej na https://www.styl.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-
kt,nId,6139869#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-stary-sacz-jedno-z-najstarszych-miast-w-polsce
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-tu-wszystkie-drogi-prowadza-do-rynku
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-swieta-kinga-opiekunka-miasta
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-stary-sacz-zrodelko-ktore-uzdrawia
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-jak-zapewnic-sobie-szczescie-czyli-o-bramie-seklerskiej
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-dom-na-dolkach-muzeum-regionalne-zachwyca
https://styl.interia.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#naglowek-spacer-w-koronach-drzew-w-starym-saczu-to-mozliwe
https://www.styl.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.styl.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-stary-sacz-rezerwat-urbanistyczny-w-kt,nId,6139869#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


Opuszczone i zrujnowane. Najpiękniejsze 
ruiny zamków i pałaców w Polsce 

 

Zamek 
Ogrodzieniec Źródło: Wikimedia Commons / Łukasz Śmigasiewicz, CC BY-SA 3.0 

Nie tylko świetnie utrzymane dwory i pałace przyciągają turystów. Równie ciekawą atrakcją 

bywają miejsca zdewastowane i zrujnowane. Gdzie w Polsce zobaczyć można piękne, choć 

zniszczone przez czas (a czasem ludzi) pałace i zamki? Oto przegląd najciekawszych miejsc. 
 

 Pałac Krzyżtopór 
Zamek Krzyżtopór / Źródło: Pixabay 
 

Pałac Krzyżtopór został zbudowany w latach 1627-1644 przez wojewodę Krzysztofa 
Ossolińskiego w miejscowości Ujazd w dzisiejszym województwie świętokrzyskim. Wcześniej 
ziemia, gdzie powstał pałac, należała do zakonu cystersów. W XV wieku dobra te stały się 
własnością Oleśnickich, a później Ossolińskich. Budowlę zaprojektował prawdopodobnie Lauretius 
de Sente. Pałac został wybudowany w stylu „palazzo in fortezza”, to znaczy pałac posiadał cechy 
obronne i otoczony był umocnieniami. O wyposażeniu zamku wiadomo niewiele. Wnętrza były 
prawdopodobnie bogato zdobione i wyposażone w drogie meble, a sala jadalna w wieży miała 
ponoć szklany strop, przez który widać było akwarium z egzotycznymi rybkami.

 

https://pixabay.com/


 

Zamek w Mirowie / Źródło: Wikimedia Commons / Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0 
 

Zamek w Mirowie należał do szlaku Orlich Gniazd. Został wybudowany w połowie 

XIV wieku. Był to zamek obronny przekształcony później również do celów mieszkalnych. Zamek 
był otoczony murem oraz fosą. Jego budowę zainicjowała rodzina Lisów. 
 
W czasach panowania Ludwika Węgierskiego, zamek w Mirowie otrzymał Władysław Opolczyk, 
lecz Władysław Jagiełło odebrał mu tę posiadłość, gdyż książę prowadził wrogą wobec Polski 
politykę. Pierwszym burgrabią Mirowa był niejaki Sassin, który zarządzał nim w imieniu 
właściciela, Krystyna z Kozichgłów. W kolejnych latach zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli. 
Należał m.in. do rodziny Myszkowskich, Korycińskich, Męcińskich. 
 
Zamek doznał wielu szkód w czasie potopu szwedzkiego. Choć próbowano go odbudować, było 
to zadanie bardzo trudne. Zamek został opuszczony ostatecznie w 1787 roku. Kamień, z którego 
był zbudowany stał się źródłem budulca dla okolicznych mieszkańców. Zamkiem w Mirowie 
zainteresowano się dopiero w XIX wieku. Pewne prace konserwatorskie wykonano po 1945 roku. 
Obecnie zamek w Mirowie należy do rodziny Laseckich, która czyni starania o odnowienie tego 
miejsca i stworzenia tam muzeum. 
 
[Mirów to] Bliźniacza warownia Zamku Bobolice, złączona z nim nie tylko malowniczym pasmem 
skał, ale i tragiczną legendą. Oboma zamkami władali niegdyś bracia Mir i Bobol. Nieszczęśliwy 
romans Mira z żoną Bobola zakończył się bratobójstwem oraz zamurowaniem pięknej księżniczki 
żywcem, która do dziś jako biała dama spogląda w stronę Mirowa z murów Zamku Bobolice”. 
(zamekbobolice.pl)  

 
 

https://commons.wikimedia.org/


Ruiny zamku w Czorsztynie / Źródło: Pixabay 
 

Zamek w Czorsztynie                                                                                                          

istniał już prawdopodobnie w XIII wieku. Rozbudowa zamku nastąpiła za panowania Kazimierza 
Wielkiego. Był to jeden z najważniejszych – z racji swojego położenia – zamków w Polsce.  
Znajdował się przy rozwidleniu szlaków handlowych i w pobliżu drogi dyplomatycznej na Węgry. 
 
Na zamku przebywali różni znamienici goście, jak Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski, Jadwiga 
Andegaweńska, Władysław Warneńczyk i Jan Kazimierz. 
 
Zamek został przebudowany w pierwszej połowie XVII wieku. Niedługo później, w czasie 
powstania chłopskiego na Podhalu, zamek w Czorsztynie został opanowany przez Aleksandra 
Kostkę-Napierskiego, który wkrótce został pojmany i zgładzony. 
 
Zamek został splądrowany przez Kozaków w czasie tzw. wojny o sukcesję polską, czyli wojny 
pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim a Augustem II Sasem. Pod koniec XVIII wieku pożar 
wywołany przez uderzenie pioruna doszczętnie zniszczył dach.  
 
Pierwsze prace rekonstrukcyjne przeprowadzono dopiero w latach 50. XX wieku. Prowadziło 
je Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu według projektu prof. Alfreda 
Majewskiego. Zamek został udostępniony do zwiedzania w 1996 roku.  
Wciąż trwają tam prace archeologiczne. 
 
Pozostałe Zamki : https://historia.dorzeczy.pl/sredniowiecze/326557/opuszczone-zrujnowane-
najpiekniejsze-ruiny-zamkow-i-palacow-w-polsce.html 

 
 

 

https://pixabay.com/
https://historia.dorzeczy.pl/191829/aleksander-kostka-napierski-zdrajca-buntownik-czy-bohater.html
https://historia.dorzeczy.pl/191829/aleksander-kostka-napierski-zdrajca-buntownik-czy-bohater.html
https://historia.dorzeczy.pl/sredniowiecze/326557/opuszczone-zrujnowane-najpiekniejsze-ruiny-zamkow-i-palacow-w-polsce.html
https://historia.dorzeczy.pl/sredniowiecze/326557/opuszczone-zrujnowane-najpiekniejsze-ruiny-zamkow-i-palacow-w-polsce.html


Plakat promujący Orient Express / Źródło: Wikimedia Commons / WLDiffusion, CC BY-SA 4.0 

Video: https://youtu.be/kjNhvuDX8-8  .   https://youtu.be/tayQe1UANPI    

https://youtu.be/AeOuwhvD4uA  .   https://youtu.be/lp4k9Gb9bUQ  

https://youtu.be/vEVL2FnQdWc .  https://youtu.be/h8Yhwj__8R4    

https://youtu.be/-M29OsXXi0o .  https://youtu.be/fsPsJXawrcc    

https://youtu.be/kjSN6hmg2UY .  https://youtu.be/vzU9YO5bj7A 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/
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Orient Express. Legendarny pociąg ma 
wrócić na tory. Co wspólnego ma z tym 
Polska?  https://historia.dorzeczy.pl/xix-wiek/326125/orient-express-legendarny-pociag-historia-budowa-trasa-kursy.html 

 

 
Skład Orient Expressu Źródło: Wikimedia Commons / Murdockcrc, CC BY-SA 4.0 

Orient Express to jeden z najsłynniejszych pociągów świata. Przez lata był symbolem luksusu. 
Pierwszy kurs wyruszył w drogę 4 października 1883 roku. Kursy zawieszono ostatecznie w 2009 
roku. Czy Orient Express ma szansę powrócić na tory? Wiele wskazuje na to, że tak. Orient 
Express był niezwykle luksusowym pociągiem kursującym na trasie Paryż-Stambuł. Jej długość 
wynosiła 2880 kilometrów. Pomysłodawcą budowy kolei był Belg, Georges Nagelmackers. 
Połącznie realizowała spółka Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Pierwszy kurs odbył się 
w roku 1883 roku. Pociąg kursował aż do wybuchu I wojny światowej. Później wznowił kursy 
i przewoził pasażerów przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Po II wojnie światowej Orient 
Express kursował jeszcze do 1977 roku. Później jego trasę systematycznie skracano. Ostatecznie 
najsłynniejsza linia kolejowa świata zawiesiła swoje kursy w roku 2009. 
 
Pociąg ze snów: Orient Express słynął z luksusu i przepychu. Na jego pokładzie znajdowały się 
bogato wyposażone wagony sypialne, bary i wagony restauracyjne, gdzie serwowano najbardziej 
wykwintne potrawy. Pociągiem podróżowali przede wszystkim dyplomaci, arystokraci i bogaci 
przedsiębiorcy. Jego złota era przypada szczególnie na lata 30. XX wieku. Pierwszy przejazd 
rozpoczął się 4 października 1883 roku w Paryżu. Pasażerowie podróżowali przez Monachium 
i Wiedeń do Giurgiu w Rumunii. W Giurgiu należało przesiąść się na prom kursujący przez Dunaj 
i w Ruse w Bułgarii wsiąść do pociągu jadącego przez Warnę do Konstantynopola. Całą trasę, bez 
przesiadek, można było odbyć w 1889 roku. Podróż trwała 67 godzin. Orient Express wyjeżdżał 
z Paryża i przez Budapeszt, Belgrad, Bukareszt, Konstancę dojeżdżał do Stambułu. Jak 
na ówczesne standardy pociąg poruszał się bardzo szybko, bo aż 80 km/h. 

https://historia.dorzeczy.pl/xix-wiek/326125/orient-express-legendarny-pociag-historia-budowa-trasa-kursy.html


 

Pierwszy Orient Express z 1883 roku / Źródło: Wikimedia Commons   

W czasie I wojny światowej kursy pociągu zostały zawieszone. Niemcy uruchomili w tym czasie 
własny „Orient Express”, który kursował na trasie Berlin-Stambuł. Po zakończeniu I wojny 
światowej w masywie Monte Leone wydrążony został tunel kolejowy Simplon mający niemal 20 
kilometrów długości. Był to najdłuższy w tamtych czasach tunel kolejowy. Łączył on miasta Brig 
i Domodossola w Szwajcarii i Włoszech. Tym samym Orient Express kursować zaczął drugą trasą  
przez Lozannę, Mediolan, Wenecję i Triest, a podróż skróciła się do 56 godz. Trzecia trasa Orient 
Expressu kursowała z Paryża przez Zurych, Innsbruck, Budapeszt i Bukareszt i docierał do Aten. 
W 1918 r. w wagonie delegacja niemiecka podpisała zawieszenia broni, a w 1940 r. Hitler 
wykorzystał ten sam wagon jako miejsce podpisania kapitulacji przez Francję.olski superfood 
Czasy współczesne: Po II wojnie światowej Orient Express wznowił kursowanie, omijając jednak 
Ateny ze względu na to, że trasa do stolicy Grecji wiodła przez Jugosławię, która zamknęła swoje 
granice. Otwarcie drogi do Aten nastąpiło w 1951 roku. Choć Europa została przedzielona 
zimnowojenną żelazną kurtyną, Orient Express przez lata – choć z pewnymi kłopotami – nadal 
funkcjonował. W latach 50. Orient Express kursował regularnie trzy razy w tygodniu. W 1962 roku 
wstrzymano kursowanie na dwóch trasach. Jedynym połączniem był jeszcze Simplon Orient 
Express. Na początku lat 70. firma od lat obsługująca całą trasę, Wagons-Lits Company, 
postanowiła o zakończeniu produkcji nowych wagonów. Składy, które jeszcze kursowały zostały 
sprzedane różnym przewoźnikom narodowym. Kilka lat później właścicielem marki Orient Express 
zostały Koleje Francuskie. W tym samym roku odbył się ostatni kurs na oryginalnej trasie Paryż-
Stambuł. Pociąg pod legendarną nazwą kursował dalej na trasach np. Paryż-Bukareszt, Paryż-
Wiedeń i Strasburg-Wiedeń. Kursy składu pod nazwą Orient Express zawieszono ostatecznie 
w 2009 r. Już wcześniej, bo w latach 80. próbowano reaktywować Orient Express z czasów jego 
największej świetności. Podjęła się tego prywatna spółka Venice Simplon Orient Express założona 
przez Jamesa Sherwooda. Firma wykupiła 35 oryginalnych wagonów i przeprowadziła ich 
renowację. Wystrój wzorowany był na projektach z początku XX wieku. Nowy Orient Express, 
pod nazwą Venice Simplon–Orient–Express wyruszył na trasę w 1982 roku i kursuje do dziś. 
Orient Express w Polsce: W 2017 roku przypomniano sobie o 13 oryginalnych wagonach Orient 
Expressu, które stały w Polsce, na bocznicy w Małaszewicach. Należały one do austriackiej firmy, 
która wynajęła je spółce z Rosji. Rosjanie przez kilka lat organizowali tym składem wycieczki, 
m.in. na trasie z Paryża do Hongkongu. Na granicy polsko-białoruskiej dokonywano zmiany 
wózków wagonów z normalnotorowych na szerokotorowe.                                                                               
W końcu skład utknął w Małaszewiczach gdyż operator nie zapłacił stronie białoruskiej 
za przechowanie owych wózków. W ten sposób legendarne wagony Orient Expressu, 
z zachowanym oryginalnym wyposażeniem, kilkanaście lat stały na bocznicy przy polsko-
białoruskiej granicy. W tym czasie pojawiło się kilka pomysłów na wykorzystanie wagonów 
do celów turystycznych w naszym kraju, ale najwyraźniej zabrakło i pieniędzy, i chęci. Dopiero 
w 2017 roku zainteresowała się wagonami firma AccorHotels wykupując je od polskich kolei. 
AccorHotels w lipcu 2022 roku ogłosiła, że zamierza przywrócić odrodzony Orient Express na tory 
we Włoszech. W planach firma ma kursy do Paryża, Splitu i Stambułu. Pierwsze wagony mają być 
gotowe w grudniu 2022 roku, a pierwszy planowany kurs ma się odbyć w połowie 2024 roku. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/


 

Prawdopodobnie ostatni już przejazd "Pociągu Wolności" w obecnej formie na odcinku Chabówka - Nowy 
Sącz - Chabówka na szlaku Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, linią kolejową nr 104 przez Beskid Wyspowy. 
Skład złożony z parowozu Ty42-107 oraz 4 zabytkowych wagonów z lat 30-tych; został wypuszczony z okazji 
103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku dzięki staraniom Stowarzyszenia 
Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej pociąg miał swój postój również w rejonie 
przystanku osobowego we wsi Skrzydlna, gdzie został zorganizowany piknik kolejowy. Składam Serdeczne 
podziękowania za wykonane materiały filmowe oraz współpracę dla Pawła Sułkowskiego https://event-
tech.limanowa.pl/ Materiał zrealizowany w miejscowościach: Chabówka, Rabka-Zaryte, Mszana Dolna, 
Kasina Wielka, Skrzydlna, Porąbka, Dobra k/Limanowej, Tymbark, Piekiełko, Koszary, Limanowa, Pisarzowa, 
Męcina, Chomranice, Klęczany oraz w Nowym Sączu. 11.11.2021.  https://youtu.be/yo352_D3xik 

 

 
Paweł Maszynista    https://youtu.be/3JV175E5Hzo 

Pociąg retro prowadzony przez lokomotywę Ty42-107 Chabówka - Kasina Wielka - Kasina odjazd ze stacji 
Mszana Dolna w kierunku Kasiny Wielkiej oraz wjazd do Mszany Dolnej i odjazd w kierunku powrotnym do 
Chabówki 03.07.2022  https://youtu.be/mGVIEsZaI6o  .   https://youtu.be/jpzf4nrLgdw 

Wakacyjny pociąg retro na trasie Mszana Dolna – Kasina 17 lip 2022  https://youtu.be/Ri1uJzhEKVE 

Wracamy do obiecanego, rzadkiego składu,, tym razem już bez mgły. Wczesny, zimowy ranek. Głuchą ciszę co jakiś czas przerywa klangor żurawi, a to dopiero 
początek lutego. Znaczy wiosna idzie. Klangor ustaje, znów głucha cisza. Po chwili, gdzieś z lasu słychać zgrzytanie, któremu towarzyszy coraz głośniejszy dźwięk 
zbliżającej się żelastwa. To Hektor z misją dostawy paliwa do bazy paliwowej w Ugoszczy. Na przełomie roku 2019/2010 odbyło się kilka takich kursów po ponad 4 
letniej przerwie. Co mniej więcej taki okres czasu w bazie wymieniane jest paliwo. Skład został Uchwycony w kilku miejscach między Lipuszem a Ugoszczą a także na 
przedprożach samej bazy. Linia ma wyjątkowy i niepowtarzalny klimat, w wielu miejscach leżą drewniane podkłady a w szynach widnieją daty z początku XX wieku. 
Leśny, malowniczy, wiodący odludziami szlak. Prawdziwa gratka dla miłośników takich właśnie bezdrutowych klimatów. Ruch towarowy na tym szlaku utrzymywany jest 
jeszcze do samego Bytowa. Składy pojawiają się tam jednak raz na kilka miesięcy, oraz do Osławy Dąbrowy, gdzie pociągi jeżdżą częściej. Serdeczne pozdrowienia dla 
załogi T458-1509 oraz dla KOLEJOWEJ KAMERY za miło spędzony dzień na wspólnych łowach. Kanał warty polecenia. Początek lutego 2020. Pociąg, który jeżdzi raz 
na 4 lata.  https://youtu.be/4x6tjjyy0yQ 

(1.05.18) OKz32-2 z pociągiem retro do Zakopanego  https://youtu.be/WkdmxQXQpTc

 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNfeFNrS1hGTFl1eV9EM0NFNVJuaW9uSUx1UXxBQ3Jtc0ttampzZzFySnNQdVQyQ3ppQlRKX2FJX0txbU1SZXdWRlVsV1V2Uk1nSG01WG5JNk9lVFlRUDhOSHRHVW1QYnJONE9yekw2dFBVVGhzc0JwWGUwem1YQ1ZnY1Z1S0JTQjhfUEdUQWVKTXFLYUVEVlRXYw&q=https%3A%2F%2Fevent-tech.limanowa.pl%2F&v=yo352_D3xik
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVNfeFNrS1hGTFl1eV9EM0NFNVJuaW9uSUx1UXxBQ3Jtc0ttampzZzFySnNQdVQyQ3ppQlRKX2FJX0txbU1SZXdWRlVsV1V2Uk1nSG01WG5JNk9lVFlRUDhOSHRHVW1QYnJONE9yekw2dFBVVGhzc0JwWGUwem1YQ1ZnY1Z1S0JTQjhfUEdUQWVKTXFLYUVEVlRXYw&q=https%3A%2F%2Fevent-tech.limanowa.pl%2F&v=yo352_D3xik
https://youtu.be/yo352_D3xik
https://www.youtube.com/channel/UCosAwHQ_QQfBTKVtW4SwC0w
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https://youtu.be/3JV175E5Hzo
https://youtu.be/mGVIEsZaI6o
https://youtu.be/jpzf4nrLgdw
https://youtu.be/Ri1uJzhEKVE
https://youtu.be/4x6tjjyy0yQ
https://youtu.be/WkdmxQXQpTc
https://youtu.be/WkdmxQXQpTc


 

   https://youtu.be/ProJ-SNDca4   
 

 
 
Prof. Andrzej Nowak: Z Prymasem Tysiąclecia (1958-1978) - https://youtu.be/VbhuctR_4zI 
 
Prof. Andrzej Nowak: Rok 1920, czyli skąd się wziął Karol Wojtyła (1920-1958) - https://youtu.be/maqUGVn4pt4 
 
Zobacz również: 

 

 Prof. ANDRZEJ  NOWAK: Kryzysy polskiej wspólnoty - cykl w 2019 r. 

 "Węzły polskiej pamięci" - Cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka 

 Projekt Akademia Polskości – wspólnota dziejów i kultury - aktualizacja 

 PROF. ANDRZEJ NOWAK: CYKL WYKŁADÓW "HISTORIA MYŚLI POLITYCZNEJ" 

 Prof. ANDRZEJ NOWAK - Wykłady 2011-2016 

 UWAGA! RELACJA NA ŻYWO! nowy cykl wykładów prof. Andrzeja Nowaka: "Jak odbudować Polskę?" 

 

 
 

   Prof. Andrzej Nowak: 

"Nasze miejsce w historii" 
Czytaj także: https://wielkahistoria.pl/   

https://dorzeczy.pl/opinie/327298/minister-

wojcik-o-zadaniach-ke-moze-zazada-by-polski-nie-

bylo.html    https://historia.wprost.pl/ciekawostki-

historyczne/10789249/boze-cos-polske-slynna-

polska-piesn-patriotyczna-zaczynala-jako-hymn-

na-czesc-rosyjskiego-cara.html 

Boże! coś Polskę przez tak liczne wieki 

Otaczał blaskiem potęgi i chwały 

I tarczą swoiey zasłaniał opieki 

Od nieszczęść, które przywalić ią miały. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachoway nam Panie! 

 

Tyś, coś ią potem tknięty iey upadkiem 

Wspierał walczącą za nayświętszą sprawę 

I chcąc świat cały mieć iey męstwa świadkiem 

Wśród samych nieszczęść pomnożył iey sławę. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachoway nam Panie! 

 

Ty, coś nakoniec nowymi ią cudy 

Wskrzesił i sławne z klęsk wzajemnych w boiu 

Połączył z sobą dwa braterskie ludy 

Pod iedno berło Anioła pokoiu. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachoway nam Panie! 

 

Wróć nowey Polsce świetność starożytną 

I spraw niech pod Nim szczęśliwą zostanie 

Niech zaprzyjaźnione dwa narody kwitną 

I błogosławią Jego panowanie. 

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, 

Naszego Króla zachoway nam Panie! 

 

https://youtu.be/ProJ-SNDca4
https://youtu.be/VbhuctR_4zI
https://youtu.be/maqUGVn4pt4
http://solidarni2010.pl/37872-prof-andrzejnbspnbspnowak-kryzysy-polskiej-wspolnoty---cykl-w-2019-r.html?PHPSESSID=2b11536e020f855bb2b94a0b0a0a3492
http://solidarni2010.pl/33798-wezly-polskiej-pamieci---cykl-wykladow-prof-andrzeja-nowaka.html?PHPSESSID=2b11536e020f855bb2b94a0b0a0a3492
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http://solidarni2010.pl/28865-uwaga-relacja-na-zywo-nowy-cykl-wykladow-prof-andrzeja-nowaka-jak-odbudowac-polske.html?PHPSESSID=2b11536e020f855bb2b94a0b0a0a3492
https://www.youtube.com/watch?v=E77bi2XFRdI&list=PLqhZl7VBClOi9_-CIXx6AMMVw6g7G0Mib
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(Pch24.pl) 
 

Narody, które niszczą życie swoich dzieci w aborcyjnej procedurze, nie usłyszą głosu Oblubieńca i 
Oblubienicy. Wolą Stwórcy jest ochrona życia tych Jego „braci najmniejszych”. W czasach, kiedy łono matki 
jest najbardziej niebezpiecznym na świecie miejscem dla poczętej istoty ludzkiej, uczynki pokutne 
wierzących winny łączyć się z nieustającą modlitwą wynagradzającą Bogu za zbrodnię prenatalnego 
zabójstwa. Na to wołanie Niebo nigdy nie pozostanie głuche. Lecz, gdy zabraknie owocu pokuty, a usta 
modlących się zamilkną, nadejdzie wieszczony przez proroków dzień Sądu. Bo, kto niszczy świątynię 
Boga, jakimi są ciała abortowanych dzieci, tego zniszczy Bóg (por. 1 Kor 3, 17). 
Biblijne pouczenia odnoszące się do egzystencji człowieka w okresie prenatalnym dowodzą, że każde 
ludzkie życie było przez Stwórcę zaplanowane i oczekiwane. Znamienne będą tu dwa wersety z Psalmu 
139, które w przepiękny sposób mówią o Bożym zamyśle względem istnienia każdego z nas: „Ty utkałeś 
mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I 
dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 
139, 13-14). 
Dla Stwórcy świata, który „ukształtował człowieka i wynalazł początek wszechrzeczy” (por. 2 Mach 7, 23), 
ludzkie życie jest więc wartością bezcenną. Niebagatelne znaczenie w zamyśle Boga ma w tym kontekście 
ludzkie ciało, co poniekąd potwierdza znajdująca się w centrum wiary chrześcijańskiej prawda o wcieleniu 
Syna Bożego. Owocem odkupienia w Jezusie Chrystusie jest z kolei fakt zamieszkania w duszy i 
człowieczym ciele samego Ducha Świętego. Stąd siły ciemności robią wszystko, by to ciało zohydzić i 
znieprawić, począwszy od rozbudzania w ludziach cielesnych namiętności, po rytualne morderstwa. Takie 
uczynki obrzydliwością są w oczach Pana, o czym dowiedzieć się możemy, słuchając Słowa Bożego. 
Jednak szczególnie niemiłe Bogu są składane w ofierze ciała dzieci. O takiej sytuacji mówi nam prorok 
Jeremiasz, wymieniając przestępstwa narodu judzkiego, pośród których znalazło się rytualne 
dzieciobójstwo. Natchniony Bożym duchem Jeremiasz wołał: „Bo synowie judzcy czynili to, co złe przed 
moimi oczyma – mówi Pan – postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, 
aby go bezcześcić. Wznieśli miejsce ofiarne Tofet w Dolinie Ben-Hinnoma, aby spalać w ogniu swoich 
synów i swoje córki, czego Ja nie nakazałem i co mi nawet na myśl nie przyszło” (Jr 7, 30-31). 
Prorok z rozkazu Bożego obwieścił na to starszym ludu i kapłanom: „Dlatego przyjdą dni – wyrocznia Pana 
– że to miejsce nie będzie się już nazywało Tofet ani doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu”(Jr 19,6). 
Następnie rozbił na ich oczach glinianą butlę i oznajmił pozostałą część wyroku Jahwe: „Tak samo zniszczę 
ten naród i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można już naprawić. Będą także 
grzebać w Tofet, gdyż nie będzie innego miejsca na chowanie [zmarłych]. Zrobię to temu miejscu – 
wyrocznia Pana – i mieszkańcom jego, czyniąc to miasto takim jak Tofet”(Jr 19, 11-12). W ten sposób 
chciał powiedzieć, że zginie tam tylu niegodziwców, że niektórych ciała nie będą grzebane. Jednak ludzie 
ci nie zostaną złożeni w podobnej co syn króla Achaza ofierze, lecz straceni z wyroku Bożego. 

Czytaj też: https://parenting.pl/  -    https://parenting.pl/polozna-zdradza-sekrety-takie-wymowki-slyszy-na-

porodowce?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Parenting-push&utm_content=62d8151849a2c20d44d8ed89 
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Jeśli w tej perspektywie spojrzymy na dokonywaną dzisiaj w majestacie prawa państw prenatalną zbrodnię, 
w której dostrzec można współcześnie składaną Molochowi na ołtarzu wolności krwawą ofiarę, to grozą 
napawać powinna myśl o przyszłości tych narodów, które dopuszczają się takich przewinień. Przed 
złowieszczymi konsekwencjami łamania Prawa Bożego przestrzega nas wspomniany Jeremiasz słowami 
Pana Zastępów: „Oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos 
wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy” (Jr 16,9). 
Trudno wyobrazić sobie, by tam gdzie przemocą i brutalnie wyrywa się dzieci z łon matek, ludzie mogli 
cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Trudno też wyobrazić sobie, by tam gdzie w miejsce Bożego: „Nie 
zabijaj” postawiono ludzkie: „Wolno zabijać”, nieustannie wołający głos krwi mordowanych w aborcji 
nienarodzonych dzieci nie poruszył Bożej sprawiedliwości. Bo korzeniem owej niesprawiedliwości, która 
musi w końcu wstrząsnąć Niebem, jest niezmiennie chęć uzurpacji Bożej władzy nad życiem i śmiercią 
człowieka. Natomiast – jak zauważył św. Jan Paweł II w wygłoszonej w Radomiu w 1991 r. homilii podczas 
IV pielgrzymki do Ojczyzny – „Czy jest taka ludzka instancja, czy jest taki parlament, który ma prawo 
zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć: Wolno zabijać, 
nawet: Trzeba zabijać, tam gdzie trzeba najbardziej chronić i pomagać życiu?”. 
A gdy znajdzie się takie grono, które mocą swojego ziemskiego autorytetu przyzwoli na przelew najbardziej 
bezbronnej krwi, to czy mogą kogoś potem dziwić wołające o pomstę cmentarzyska ofiar ludzkiej 
niegodziwości. Czy dzisiejszym tofet, czyli miejscem, w którym w starożytności palono żywcem ofiary z 
ludzi, głównie dzieci, nie są szpitale i „kliniki aborcyjne”? Czy wobec tego, Jeremiaszowym wołaniem nie 
będą przestrogi XX-wiecznej niemieckiej mistyczki i stygmatyczki Teresy Neumann: Idzie godzina wielka, 
groźna, sądu i kary. Póki macie czas posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. 
Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem 
upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy 
się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie 
szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia 
nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam 
synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, 
które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa. 
W świetle przywołanego ostrzeżenia nadzieję na oddalenie Bożego gniewu rodzi pokuta i rozmodlone usta 
tych, którzy nieustannie wznoszą ku górze swoje oblicza. Do wątpiących w skuteczność takiego oręża stale 
kierowane są słowa Jezusa: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 7-8). Można sądzić, iż wielu 
chrześcijan w Stanach Zjednoczonych zadało sobie to pytanie. Jednym z nich był Shawn Carney, który – 
zgodnie z relacją – przez wiele godzin miał pytać na modlitwie Boga, co powinien uczynić, by uratować 
choć jedno z tych Jego „braci najmniejszych”. Owocem tego wołania była prowadzona od 2004 r. pod 
morderczymi placówkami akcja „40 dni dla życia”. Modlitewną kampanię w obronie zagrożonych śmiercią 
nienarodzonych dzieci przeprowadzono też pod „kliniką”, w której pracowała Abby Johnson. To właśnie do 
Carney’a w 2009 r. przyszła bohaterka głośnego filmu pt. „Nieplanowane”, aby wspólnie rozpocząć wielką, 
nie tylko modlitwewną”, batalię pro-life. 
Nie sposób nie widzieć w niedawnym wyroku Sądu Najwyższego USA, uchylającym zbrodnicze orzeczenie 
z 1973 r. w sprawie Roe vs Wade, Bożej odpowiedzi na wznoszone „dniem i nocą” w intencji obrony życia 
poczętego modlitwy. W ogłoszonym przez sędziów SN 24 czerwca 2022 roku wyroku w sprawie Dobbs vs 
Jackson Women’s Health Organization ludzie wiary zdają się widzieć też pokłosie papieskiego zawierzenia 
Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, które zwierzchnik Kościoła katolickiego dokonał w święto 
Zwiastowania Pańskiego. Dla polskich katolików wydarzenie to nabrało podwójnego znaczenia, jako że 25. 
dzień marca Episkopat Polski ustanowił – Dniem Świętości Życia. 
Pozostaje otwartym pytanie, czy współczesne medialne bębny nie zagłuszą wydobywającego się wciąż na 
świecie z łon matek „niemego krzyku”, jak już to miało miejsce w Dolinie Ben-Hinnoma, gdzie monotonny 
rytm bębnów towarzyszył składanym na palenisku tofet (tof – po hebrajsku bęben) ofiarom z dzieci, by ich 
ojców mogących usłyszeć ten przeraźliwy jęk nie ogarnęła litość? Oby nie zabrakło uczynków pokuty i nie 
zamilkły usta modlących się, do czego zachęcają nas wymierne owoce modlitewnego wysiłku 
amerykańskich chrześcijan. W przeciwnym razie grozi nam spełnienie wieszczonej przez proroka 
Jeremiasza Bożej kary: „Oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach 
głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy”(Jr 19,6), co stanowić może zaledwie 
preludium do wydarzeń, przed którymi przestrzegała niemiecka mistyczka Teresa Neumann: „Zbliża się 
nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie 
nieprawość”. https://pch24.pl/kto-niszczy-zycie-nienarodzonych-tego-zniszczy-bog-tak-ale-jest-nadzieja/
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https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28698012,bral-udzial-w-wyzwaniu-na-tiktok-u-sad-zdecydowal-o-odlaczeniu.html 

Fot. Twitter/ Evening Standard 

Sąd zdecydował o odłączeniu 12-letniego chłopaka od 

aparatury podtrzymującej życie. - Posłuchaj artykułu 
 

7 kwietnia 2022 roku Archie Battersbee stracił przytomność. 12-letni chłopak został przewieziony 

do szpitala. Do dziś nie odzyskał przytomności.  

Sąd o dalszym leczeniu: Służy jedynie przeciąganiu jego śmierci, podczas gdy nie jest w stanie 

przedłużyć jego życia.  

Ponury obraz: Sędzia Anthony Hayden powiedział, że to, co przydarzyło się Archiemu, jest 

"tragedią niezmierzonego wymiaru" ale dowody medyczne są "przekonujące i jednomyślne 

pokazują "ponury" obraz. 

 

Ocenił również, że kontynuowanie leczenia w przypadku chłopca byłoby daremne: 

Służy jedynie przeciąganiu jego śmierci, podczas gdy nie jest w stanie przedłużyć jego 

życia 

 

Nie zamierzają się poddać 

Rodzice Archiego, Hollie Dance i Paul Battersbee nie zamierzają się poddać. Mówią, że serce ich 

syna wciąż bije, że potrzebuje więcej czasu. Zapowiedzieli, że będą ponawiać próby odwołania się 

od wyroku.
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„Nawet nie wiem, kiedy zamiast 3 chłopaków miałem w klubie 5. Żaden nie miał ojca, przynajmniej na 

miejscu. Każdy chciał być mężczyzną w swojej rodzinie. Nie zmienię całego świata, ale świat tych 

chłopaków może trochę tak. Przynajmniej dam im odrobinę szczęścia”. 

Zerwał się silny wiatr i nim wyszedłem przed główne wejście, rozległ się hałas. Wiedziałem, co to. Za 
każdym razem to samo: rowery poprzypinane do niskich barierek przewracają się, kiedy tylko runie 
pierwszy z nich. 
No tak, nie miał ojca... 
Po lekcjach widziałem jak dzieciaki podnoszą swoje poprzewracane rowery i odjeżdżają. Tylko jeden 
chłopak został przy wejściu kucając przy swoim pojeździe i przyglądając mu się pod różnymi kątami. 
– Co tam? Coś się uszkodziło? – zapytałem, podchodząc bliżej. 
– Coś zgrzyta jak próbuję jechać i mnie hamuje – odpowiedział. – Nie da rady na nim jechać… 
Kucnąłem obok niego i już po chwili widziałem, w czym rzecz. Podczas upadku wygięła się zębatka, na 
której zaczepiony był łańcuch. Rower ogólnie był w dość słabym stanie i z miejsca zapytałem, dlaczego 
ojciec chłopaka nie nasmarował zębatek i łańcucha, bo widać było, że rower nie widział oleju od nowości. 
– Mój tata z nami nie mieszka – powiedział cicho. – Nawet nie wie, że mam rower… 
 
Stłumiłem westchnięcie. Jeden z moich wnuków też wychowywał się bez ojca, dopóki Marzena nie 
poznała obecnego męża. Młody miał wtedy szesnaście lat i to ja nauczyłem go wszystkiego 
o majsterkowaniu, naprawianiu roweru, przepychaniu zlewu i obsługiwaniu kosiarki. 
A także tego, jak wiązać krawat, zagadywać do dziewczyn i ściskać facetom dłoń na powitanie, bo choć 
Marzenka była świetną mamą, to po prostu pewnych „męskich” umiejętności nie była w stanie przekazać 
synowi. 
– Słuchaj, nie mam tu odpowiednich narzędzi, ale jutro przyniosę i naprawimy ci ten rower – powiedziałem 
do chłopaka. 
– A jak chcesz, to pokażę ci, jak wbijać gwoździe i używać wkrętarki, chcesz? 
Chciał zrobić mamie niespodziankę 
Chłopaczek nazywał się Leon i następnego dnia stawił się po ósmej lekcji przed moją kanciapą. Raz-dwa 
uwinęliśmy się z rowerem, do tego nasmarowaliśmy łańcuch i podciągnęliśmy hamulce. Podniosłem mu też 
siodełko, bo okazało się, że jeździł na jednej wysokości od kiedy dostał ten rower, czyli od dwóch lat. 
Leon był bardzo pojętny i koniecznie chciał się nauczyć posługiwać młotkiem i elektronarzędziami. 
Powiedziałem, że może wpadać do mnie po lekcjach, bo i tak muszę siedzieć w szkole do dwudziestej, 
a niewiele mam do roboty. 
Miałem swoją kanciapę przy szatniach na dole i musiałem tam czekać, aż pójdą sobie karatecy albo ci od 
tańców, co wynajmowali salę gimnastyczną popołudniami. Z Leonem rozmawiałem niewiele. Nie pytałem 
o jego ojca, ale sam powiedział, że mieszka tylko z mamą, babcią i siostrą. 
Pomyślałem, że dobrze zrobiłem, że pokazałem mu, jak działa wkrętarka i dałem mu asystować przy 
skręcaniu szafek do sali biologicznej. Chłopak nie miał wokół siebie żadnych mężczyzn i nie wiedział 
nawet, do czego służy śrubokręt. 
 
Kiedy skręciliśmy szafki, Leon wpadł do mnie z kolegą. 
– Mówił pan, że dzisiaj zobaczymy te rury pod zlewem – przypomniał mi. – To jest Franek. U nich w domu 
nie działa umywalka w łazience  i chciał zrobić mamie niespodziankę, że ją naprawi. Powie mu pan, co 
zrobić? 
Chciałem im pokazać, jak być facetem 
Znowu nie pytałem, ale Franek sam powiedział, że mieszka tylko z mamą. Pokazałem chłopakom, jak 
odkręcić kolanko i poradzić sobie z podstawowymi wyzwaniami hydraulicznymi. Ja objaśniałem, oni 

„Pokazałem chłopcom z rozbitych rodzin, jak to jest 
mieć tatę. Na starość doczekałem się 5 
wdzięcznych wnuków” 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9EPokaza%C5%82em+ch%C5%82opco

m+z+rozbitych+rodzin,+jak+to+jest+mie%C4%87+tat%C4%99.&sxsrf=ALiCzsbs1X8HE

15_XV2sTBptnrdgUBJFJg:1658035533480&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU

KEwjG0v3Xl__4AhVdif0HHbO6CqQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1 

 

https://www.google.com/search?q=%E2%80%9EPokaza%C5%82em+ch%C5%82opcom+z+rozbitych+rodzin,+jak+to+jest+mie%C4%87+tat%C4%99.&sxsrf=ALiCzsbs1X8HE15_XV2sTBptnrdgUBJFJg:1658035533480&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG0v3Xl__4AhVdif0HHbO6CqQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1
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https://www.google.com/search?q=%E2%80%9EPokaza%C5%82em+ch%C5%82opcom+z+rozbitych+rodzin,+jak+to+jest+mie%C4%87+tat%C4%99.&sxsrf=ALiCzsbs1X8HE15_XV2sTBptnrdgUBJFJg:1658035533480&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG0v3Xl__4AhVdif0HHbO6CqQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1
https://www.google.com/search?q=%E2%80%9EPokaza%C5%82em+ch%C5%82opcom+z+rozbitych+rodzin,+jak+to+jest+mie%C4%87+tat%C4%99.&sxsrf=ALiCzsbs1X8HE15_XV2sTBptnrdgUBJFJg:1658035533480&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjG0v3Xl__4AhVdif0HHbO6CqQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=933&dpr=1


nagrywali wszystko na komórki, a potem sami powtarzali, czego się nauczyli. Następnego dnia Franek 
przyleciał z szerokim uśmiechem. 
– Wszystko zrobiłem, jak pan pokazał, i się udało! – pochwalił się. – Mama nie mogła uwierzyć, że sam 
dałem radę! 
Kolejnym chłopakiem, jaki zawitał do mojej kanciapy, był Marcel. Znałem tego gagatka, bo żadna bójka 
w szatni nie mogła się odbyć bez jego honorowego udziału. Chłopak był wyrośnięty i wiecznie miał minę, 
jakby chciał komuś dać w pysk. 
Słyszałem, jak nauczycielki się na niego skarżyły, że agresywny, zbuntowany. Ciekawiło mnie, czego 
szukał w mojej kanciapie. 
– Jestem w klasie z Frankiem – burknął, kiedy zapytałem, czego chce. – Mówił, że pan mu pokazał, jak 
zlew odepchać. To ja takie pytanie bym miał… 
W końcu wyciągnąłem z niego, że mieszka sam z babcią, która nie znosi obcych. Nikogo nie wpuszcza 
do domu, krzyczy, że pewnie chcą ją okraść. A w domu Marcela dużo rzeczy nadawało się do naprawy – 
od cieknącego kranu w łazience po zepsute zawiasy w szafkach i niedziałający bojler. 
– Taki kup i wymień, jak ci pokazałem – powiedziałem, dodając, żeby nie zapomniał o uszczelkach. – 
Zawiasy mogę ci dać, bo mi zostało po skręcaniu szafek. Masz w domu wkrętarkę? Nie? Dobra, śrubokręt 
też wystarczy, kup cały zestaw, jak będziesz w markecie budowlanym. 
Podziwiałem tego chłopaka 
Może i był z niego łobuz, ale tak naprawdę to on opiekował się babką, a nie ona nim. Niby czternastolatek, 
a sam pojechał po ten kran i śrubokręty. Ten nie przyszedł podziękować, ale spotkałem go przy szatni 
następnego dnia. 
– I co? Naprawiłeś w domu wszystko? – zagadnąłem. 
– A jak! – wypiął dumnie pierś. – To nawet łatwe, jak się wie, co i jak. Ale, kurde, widziałem wkrętarki 
Boscha. To jest dopiero sprzęt! 
Rozpoznałem ten błysk w oku. Chłopak złapał bakcyla. Powiedziałem, żeby zaszedł do mnie po lekcjach, 
bo potrzebuję pomocy przy skręcaniu wielkich, drewnianych donic do szkolnego ogródka. 
Tak naprawdę sam bym sobie oczywiście poradził, ale chciałem jakoś tego dzieciaka ucieszyć. I miałem 
rację – Marcel był wniebowzięty, pracując z potężną wkrętarką. Razem skręciliśmy te donice jak 
zawodowcy! 
Potem przez jakiś czas chłopcy odwiedzali mnie sporadycznie. Ot, ten chciał się dowiedzieć, jak naprawić 
szufladę w komodzie, tamtego siostra poprosiła, żeby jej naprawił zapięcie przy torebce, babcia Marcela 
dostała od jakichś darczyńców prawie nowe łóżko, ale nie w całości, tylko rozkręcone. 
 
Nikogo oczywiście nie chciała wpuścić do domu i Marcel dalej spał na materacu na podłodze, a łóżko 
czekało, żeby je ktoś skręcił. To wtedy wpadłem na pomysł, żeby założyć „klub”. Babcia Marcela nigdy nie 
wpuściłaby obcego mężczyzny do domu, ale kolegów wnuka tolerowała. 
– Poradzicie sobie z tym łóżkiem? 
– A co sobie mamy nie poradzić? – cała trójka wzruszyła nonszalancko ramionami. – Jak mamy wkrętarkę, 

to łatwo pójdzie. 

 

Pożyczyłem im swoją. Oddali następnego dnia i pokazali zdjęcia profesjonalnie złożonego łóżka. 
Pogratulowałem im i powiedziałem, że każdy z nich może się zgłosić, jeśli chce się czegoś nauczyć, a ja 
mu pokażę, co i jak. 
Nawet nie wiem, kiedy zamiast trzech chłopaków miałem w klubie pięciu. Żaden nie miał ojca, przynajmniej 
na miejscu. Każdy chciał być mężczyzną w swojej rodzinie. 
 
Nazwaliśmy się Klubem Dżentelmenów. To Franek to wymyślił, kiedy przed wizytą marszałka naszego 
województwa uczyłem chłopaków wiązać krawaty, bo dyrektorka powiedziała, że każdy uczeń ma 
mieć. Przy okazji nauczyłem ich też tego co mojego wnuka – witania się mocnym uściskiem dłoni 
i patrzenia prosto w oczy. To na wypadek, gdyby pan marszałek zechciał się przywitać z którymś 
z uczniów. 
– Mężczyzna musi nie tylko umieć wbić gwóźdź i naprawić szafkę, ale też się zaprezentować – pouczyłem 
ich. 
– I rozmawiać z dziewczynami, no nie? – zachichotał Leon. 
– Wszystko po kolei – uśmiechnąłem się. – Na razie lećcie na apel z marszałkiem, bo się spóźnicie! 
Pobiegli, wszyscy pod krawatami, które powinni ich uczyć wiązać ojcowie. Ale co zrobić, jak chłopak nie ma 
ojca w domu? Wtedy taki stary szkolny cieć jak ja może choć trochę pomóc. Jestem zaszczycony, że mam 
swój Klub Dżentelmenów. Nie zmienię całego świata, ale świat tych chłopaków może trochę tak. 

 
 



https://polki.pl/po-godzinach/z-zycia-wziete,moja-
matka-wymagala-zebym-podporzadkowala-jej-cale-
zycie-mialam-50-lat-i-nadal-balam-sie-jej-
postawic,10445427,artykul.html 
 

fot. Adobe Stock, rainbow33 

 Od lat spędzałam czas tylko z mamą, jeśli gdzieś wychodziłyśmy, to we dwie. Do kina, do teatru 
bądź na koncert. Właściwie to mama wybierała. Na imprezy z pracy przestałam chodzić. Do 
wieczora tamtego dnia udawałam, że wszystko jest OK., próbowałam zatuszować niezręczną 
sytuację. A wieczorem, połykając łzy, napisałam do Piotra SMS, że nie mogę wyjechać na 
weekend, bo szef wlepił mi niespodziewane nadgodziny. Wolałam pisać niż mówić, bałam się, że 
kłamstwo nie przejdzie mi przez gardło. 

– Mogę poczekać na ciebie – powiedział wtedy Piotr. 

Pierwszy raz w życiu słyszałam takie słowa. 

– Wyjazd bez ciebie mnie nie interesuje... 

Najważniejsze, że w końcu odnalazłam szczęście! 
 

 

https://polki.pl/po-godzinach/z-zycia-wziete,moja-matka-wymagala-zebym-podporzadkowala-jej-cale-zycie-mialam-50-lat-i-nadal-balam-sie-jej-postawic,10445427,artykul.html
https://polki.pl/po-godzinach/z-zycia-wziete,moja-matka-wymagala-zebym-podporzadkowala-jej-cale-zycie-mialam-50-lat-i-nadal-balam-sie-jej-postawic,10445427,artykul.html
https://polki.pl/po-godzinach/z-zycia-wziete,moja-matka-wymagala-zebym-podporzadkowala-jej-cale-zycie-mialam-50-lat-i-nadal-balam-sie-jej-postawic,10445427,artykul.html
https://polki.pl/po-godzinach/z-zycia-wziete,moja-matka-wymagala-zebym-podporzadkowala-jej-cale-zycie-mialam-50-lat-i-nadal-balam-sie-jej-postawic,10445427,artykul.html


https://www.tvp.info/61341296/transseksualna-nastolatka-przestrzega-rodzicow-nie-robcie-tego-swoim-dzieciom 

 
17-letnia Cole, będąca w trakcie zmiany płci przestrzega innych przed podjęciem takiej decyzji. – 
Żadne dziecko nie powinno doświadczyć tego co ja. W wieku 14 lat zaczął używać imienia Leo i 
brać blokery dojrzewania, a także zastrzyki z testosteronu, które podawała jej matka. Nie jest 
pewna, czy w rezultacie będzie mogła mieć dzieci. Nieświadomie fizycznie odcinałam swoje 
prawdziwe ja od ciała, to proces nieodwracalny i bolesny, zauważając, że nie będzie mogła karmić 
piersią dzieci po podwójnej mastektomii. Właściwie ta świadomość była jedną z największych 
rzeczy, które doprowadziły mnie do zrozumienia, że nie była to ścieżka, którą powinnam była 
obrać. Cole powiedziała, że może być również zagrożona pewnymi rodzajami raka w wyniku 
inwazyjnych procedur. 
 
Gubernator Ron DeSantis oraz naczelny chirurg Florydy Joseph Ladapo wezwali w czerwcu 
Florida Board of Medicine do zaprzestania świadczenia opieki przejściowej dla dzieci i młodzieży 
w trakcie zmiany płci. Ich prośba była oparta na „braku rozstrzygających dowodów i wysokie 
ryzyko długotrwałych, nieodwracalnych szkód spowodowanych tymi zabiegami”. 
 
Zapytana na Twitterze, w jaki sposób ludzie mogą pomóc tym, którzy przechodzą do przejścia, 
Cole powiedziała: „Najlepsze, co możemy zrobić, to nadal mówić. Zwłaszcza do władz lokalnych, 
stanowych i federalnych. W ten sposób pokonamy to.” 
 

 
https://www.tvp.info/58259310/szwajcaria-i-zmiana-plci-mezczyzna-wymyslil-jak-dostac-wczesniejsza-emeryture                                                   
Parada Równości we Fryburgu (Zdjęcie ilustracyjne - fot. EPA/PAP JEAN-CHRISTOPHE BOTT) 

 

W Szwajcarii od niedawna obowiązuje 
uproszczona procedura dotycząca 
zmiany płci. Aby jej dokonać, 
wystarczy złożyć wizytę w urzędzie i 
wypełnić oświadczenie. Z przepisów 
skorzystał 64–letni obywatel, który 
zamiast czekać rok na emeryturę dla 
mężczyzn, poszedł do urzędu zmienić 
płeć i natychmiast upomniał się o 
świadczenie dla seniorek. 

 

 

Czytaj także: 
https://www.tvp.info/61338287/transseksualna-skazana-

demi-minor-zaplodnila-dwie-wspolosadzone 

 

Video: https://youtu.be/b2966SMn7wk 
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https://www.fronda.pl/a/Lesbijka-zaluje-walki-o-
prawa-LGBT-z-powodu-coraz-wiekszej-deprawacji-
dzieci,202454.html 
 

 
 
Gdybym rozumiała, że walka o moje prawa jako lesbijki będzie oznaczać dopuszczenie dzieci do występów 
drag queen, dołączanie osób molestujących dzieci do naszej społeczności i pozwalanie dzieciom na 
zmianę płci, nim w ogóle dowiedzą się, jaki jest ich ulubiony kolor, nigdy bym tego nie zrobiła. Wideo 
udostępniła też na Twitterze grupa o nazwie „Gays Against Groomers” (Geje Przeciwko Uwodzącym Dzieci), 
wspierając przesłanie autorki w komentarzu poprzedzającym wideo. Grupa również wyraziła swój sprzeciw 
wobec „seksualizacji i indoktrynacji dzieci” przez aktywistów tzw. „woke culture”. 

Autorce dziękowano za „ujęcie się za naszymi dziećmi”, wyrażano też pogląd, że to aktywiści o skrajnych 
poglądach wywołują „nienawiść wobec tych pośrodku”. Joseph Summers z „Life Site News” zwrócił uwagę 
na to, że nagranie z komentarzem lesbijki pojawiło się po ostatnich kontrowersjach w USA związanych z 
seksualizacją dzieci oraz nachalną propagandą LGBT w szkołach. Kiedy Ron DeSantis, gubernator 
Florydy, podpisał ustawę chroniącą prawa rodzicielskie i dzieci przed homoseksualną indoktrynacją, Disney 
skrytykował nowe prawo i zapowiedział dążenie do obalenia go. Do sieci wypłynęło nagranie ze spotkania 
kierownictwa Disneya, na którym mówiono o polityce firmy mającej na celu propagowanie agendy LGBT 
wśród dzieci. Oburzenie wywołał też czerwcowy występ drag queen w barze w Dallas, w którym udział 
wzięły również dzieci zaproszone na scenę. W pokazie uczestniczył m.in. transwestyta oskarżany o 
prostytucję, posiadanie i zażywanie narkotyków. Scena była ozdobiona neonem z wulgarnym przesłaniem, 
a dorośli uczestnicy mieli wyzywające, wulgarne stroje. O obłędzie liberalnych i lewicowych polityków 
świadczy fakt, że gdy w Teksasie i na Florydzie pojawiły się propozycje ustanowienia zakazu uczestnictwa 
dzieci w występach drag queen, w Kalifornii Demokrata Scott Wiener zaproponował wprowadzenie... 
obowiązkowych pokazów drag queen jako części programu nauczania dzieci w szkołach. 

 
 

https://www.fronda.pl/a/Lesbijka-zaluje-walki-o-prawa-LGBT-z-powodu-coraz-wiekszej-deprawacji-dzieci,202454.html
https://www.fronda.pl/a/Lesbijka-zaluje-walki-o-prawa-LGBT-z-powodu-coraz-wiekszej-deprawacji-dzieci,202454.html
https://www.fronda.pl/a/Lesbijka-zaluje-walki-o-prawa-LGBT-z-powodu-coraz-wiekszej-deprawacji-dzieci,202454.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

"Dziś nie ma mężów stanu - na miarę Dmowskiego, Witosa, Starzyńskiego                         

- tylko mali politykierzy, którzy zapomnieli co to Polska. Nie ma patriotycznych 
polityków. A Polska potrzebuje mądrego patriotyzmu - i to szybko! Zanim 
wszystko oddadzą obcym". - Irena Kwiatkowska

 
„Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych 
lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości 
Bożej! Nie może być ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha 
ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są 
w stanie zapracować na życie i utrzymanie.“ —  Stefan Wyszyński wypowiedziane w Kobyłce, 8 września 1970.

 
„Dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Ludzie, zwłaszcza 
niezbyt wykształceni, natrząsają się z naszej przeszłości historycznej, nie doceniają wielkiej ofiary, 
każdej kropli krwi wylanej za naród czy każdej kropli potu z czoła rolnika, która wsiąkła w ziemię 
ojczystą. To wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, 
dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, w walce o wolność 
ojczyzny, na wszystkich kontynentach czy w ostatnim powstaniu warszawskim. Chociaż wiele 
zrywów było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, że sumieniu międzynarodowemu 
przypominały o naszym narodzie. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że 
obecnie jesteśmy.“ —  Stefan Wyszyński wypowiedziane w 1964.

 
„Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede 
wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na 
świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po 
całym ładzie Bożym nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i 
kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszono na transparentach 
najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, 
ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową 
naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.“ —  Stefan Wyszyński -  
Źródło: https://quotepark.com/pl/autorzy/stefan-wyszynski/cytaty-o-ojczyznie/

 
 

 Nauczanie Jana Pawła II - Ojczyzna 
Polska jest naszą matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni 
ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.  

 

„Jedna jest Polska jak Bóg jeden w niebie, 
Wszystkie me siły jej składam w ofierze 
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie 
Cały do Ciebie, Ojczyzno, należę...”. - Jan Lechoń 

 

   

 http://wsercupolska.org/wsp1/ 
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https://dorzeczy.pl/opinie/326254/marek-jakubiak-musimy-o-
tym-glosno-mowic.html 
 

                                        

Marek Jakubiak Źródło: PAP / Leszek Szymański 

 

Chce się nas pozbawić polskości. Musimy o tym mówić. W UE trwa "akcja ubezwłasnowolniania 
państw narodowych". Trzeba o tym głośno mówić, bo to jest dla nas szalenie niebezpieczne, 
podobnie niebezpieczne jak Rosja na wschodzie. To, że chce nas się pozbawić naszej polskości, 
naszej konstytucji, naszej złotówki jest faktem. My musimy o tym głośno mówić. Jak załatwić 
Polskę po niemiecku? Otóż nie trzeba wojny. Trzeba nakazać płacić składki, naliczać miliardowe 
kary, wstrzymać płatności dla Polski i zostawić koszty wojny po naszej stronie, bez żadnej pomocy 
UE. W ten sposób mogą wykończyć naszą ojczyznę i na to zapewne grają Niemcy. To jest 
obrzydliwe. Nawiązał w ten sposób do nałożonych na Polskę kar za kopalnię Turów 
i funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej oraz zamrożenie środków z Krajowego Planu Odbudowy. 

Niemiecki rząd pod kierownictwem Olafa Scholza jest krytykowany za brak zdecydowanych 
decyzji w sprawie wsparcia Ukrainy i chęć utrzymania dobrych stosunków z Rosją za wszelką 
cenę, nawet mimo wojny rozpętanej przez Władimira Putina. 
 
Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w 
Europie od momentu zakończenia II wojny światowej, a do tego wywołała ogromny kryzys 
migracyjny – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 8 mln ludzi, z czego najwięcej (4,7 mln) do 
Polski. Moskwa nie nazywa swoich działań wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" i domaga 
się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. Za informowanie o sytuacji na froncie nie 
tak, jak życzy sobie Kreml (np. podawanie prawdy o zabitych żołnierzach rosyjskich), grozi nawet 
do 15 lat więzienia.
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"Żydowscy ekstremiści" zagrażają chrześcijanom 
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-patriarcha-jerozolimy-do-joe-bidena-zydowscy-ekstremisci-zag,nId,6162248#crp_state=1 
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   https://pch24.pl/hezbollah-zatrzymal-na-granicy-maronickiego-biskupa-to-ostrzezenie/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Przejęto też samochód hierarchy na podstawie rozporządzenia wydanego przez sędziego wojskowego Fadiego Akikiego. 

Jego żona jest wnuczką Nabiha Berry’ego – przewodniczącego libańskiego parlamentu i przywódcy prosyryjskiego ruchu 

Amal. Akiki z Bejrutu zdalnie kontrolował przesłuchanie arcybiskupa, który z całą stanowczością zaprotestował przeciw 

zatrzymaniu i przesłuchaniu. Podkreślił stanowczo, że jego misja ma charakter całkowicie humanitarny i polega na 

umożliwianiu zachowania kontaktu rodzinom rozdzielonym przez wojnę w nadziei, że któregoś dnia będą mogły wrócić do 

swego kraju i zarejestrować tam narodziny swych dzieci. 

Patriarcha Rai dowiedział się o całej sprawie od szejka druzyjskiego Akla Samiego Abula Muny i ze względu na jego pomoc 

duża część pieniędzy, które przewoził abp el-Hage, została przeznaczona dla rodzin druzyjskich. Biorąc pod uwagę powagę 

sytuacji i po wysłuchaniu świadectwa arcybiskupa zwierzchnik Kościoła maronickiego postanowił odłożyć swoją 

odpowiedź na to bezprecedensowe wydarzenie do wyznaczonego na dziś posiedzenia Synodu Biskupów w ścisłym gronie. 

Zatrzymanie arcybiskupa oznacza poważne odejście od zasad etycznych, które zawsze regulowały stosunki Kościoła z 

państwem libańskim. Kard. Rai poprosił również abp. el-Hage’a, aby nie odpowiadał na pytania sądu wojskowego. 

Cały incydent ma wymiar sprawy politycznej w sytuacji, gdy patriarcha maronicki wielokrotnie krytykował Hezbollah, 

nalegając, aby nowym szefem państwa został kandydat „ponadpartyjny”. Warunek ten wyklucza z wyścigu do fotela 

prezydenckiego zarówno przywódcę Marady (prawicowy chrześcijański ruch polityczny) Sulejmana Farandżiję, jak i 

przywódcę Wolnego Ruchu Patriotycznego Gebrana Bassila. 

 

Maronicki arcybiskup Hajfy i Jerozolimy w Izraelu, 

Moussa el-Hage, został zatrzymany 18 lipca na 

przejściu granicznym w Ras Nagoura w Libanie, gdy 

wracał do tego kraju ze swej stolicy biskupiej. 

Nastąpiło to na polecenie sił związanych z islamskim 

Hezbollahem i – zdaniem niektórych komentatorów – 

może być ostrzeżeniem pod adresem patriarchy 

kard. Bechary Raia, który wielokrotnie krytykował tę 

organizację za przyczynianie się do obecnego 

kryzysu w kraju. Nuncjusz apostolski w Libanie abp 

Joseph Spiteri określił to wydarzenie jako „groźny 

precedens”.  
Do zdarzenia doszło ok. godz. 11.30 w strefie zastrzeżonej 

dla duchowieństwa i członków korpusu dyplomatycznego, 

kontrolowanej przez Międzynarodowe Siły Pokojowe 

ONZ w Libanie (UNIFIL). Funkcjonariusze służby 

Bezpieczeństwa Generalnego zatrzymali maronickiego 

biskupa Hajfy i Jerozolimy. Następnie duchowny był 

przesłuchiwany przez wiele godzin. Pytano go przede 

wszystkim o stosunki z libańskimi uchodźcami w Izraelu. 

Ksiądz został zwolniony dopiero po interwencji patriarchy 

Raia i najwyższych władz sądowniczych Libanu, musiał 

jednak stawić się dziś przed sądem wojskowym. 

Według wiarygodnych źródeł agenci zabrali 

arcybiskupowi jego paszport i telefon komórkowy oraz 

zabronili mu opuszczać kraj. Ponadto po dokładnej rewizji 

osobistej skonfiskowali mu ok. 485 tys. dolarów, które 

przewoził od uchodźców do ich rodaków w Libanie, a 

także znaczną ilość lekarstw, które również były 

przeznaczone dla nich. 
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NAJNOWSZE INFORMACJE Z PRZEŚLADOWANEGO KOŚCIOŁA  

1. https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-
informacje/demokratyczna-republika-konga-atak-na-klinike-chrzescijanska-13-zabitych 

2. https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/filipiny-
odwaznie-za-jezusem-mimo-przesladowania 

 

4. https://www.opendoors.pl/wiadomosci/najnowsze-informacje/tadzykistan-rzad-wstrzymuje-rejestracje-kosciolow

 

https://www.opendoors.pl/przesladowania-

chrzescijan 
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https://misyjne.pl/abp-szewczuk-rosjanie-
zamykaja-ukraincow-w-obozach-koncentracyjnych/ 
 

 

 

   fot. EPA/SERGEY KOZLOV 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, 

I znowu w ciągu minionej doby ziemia ukraińska zadrżała na różnych obszarach. Modlimy się dziś 
zwłaszcza za nasze obwody zaporoski i dniepropietrowski. Na Zaporożu, w mieście Hulajpołe, 
wróg brutalnie ostrzelał centrum miasta, zginęło wielu ludzi. Podobnie w obwodzie 
dniepropietrowskim miasto Nikopol po raz kolejny stało się epicentrum potężnego ataku 
rakietowego. Niestety, są też zabici i ranni. 

Najbardziej intensywne walki toczą się w obwodzie ługańskim i donieckim. Modlimy się za miasto 
Kramatorsk, miasto męczenników. Zostało ono znowu zniszczone przez potężną rosyjską broń, 
jest wielu zabitych i rannych. Płonie nasz obwód charkowski. Płonie strefa przygraniczna w 
obwodach sumskim i czernihowskim. 

Chcę dziś prosić wszystkich o osobistą modlitwę za tych, którzy znoszą udręki i cierpienia z 
powodu wojny na Ukrainie. Wiele dziewcząt i chłopców znalazło się obecnie w niewoli 
nieprzyjaciela. Na terytoriach okupowanych wielu synów i córek Ukrainy jest niesprawiedliwie 
więzionych, torturowanych, maltretowanych. Nikt z ludzi nie chce usłyszeć ich wołania. Ale Pan 
Bóg widzi ich mękę. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, zwłaszcza w tym dniu, o tych, 
którzy znajdują się w obozach filtracyjnych i koncentracyjnych rosyjskich okupantów, wszystkich, 
którzy są zabierani na przesłuchania, którzy są torturowani, katowani, rozstrzeliwani, maltretowani 
fizycznie, duchowo i psychicznie. 

Boże, Ty który cierpiałeś w ludzkim ciele, Ty, który cierpisz w ludzkim ciele, Ty, który cierpisz w 
ciele tych wszystkich, którzy dzisiaj cierpią z powodu wojny na Ukrainie, ratuj swój naród i swoje 
dzieci. Boże, błogosław Ukrainę! 

Niech błogosławieństwo Pana zstąpi na was przez Jego łaskę i miłość do ludzkości, zawsze, teraz 
i na wieki wieków. Amen. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 

 Okupant znęca się nad naszymi chłopcami i dziewczętami. 

Lecz nikt nie chce usłyszeć ich krzyku. Abp Szewczuk nadal 

prosi o szczególną modlitwę za Ukraińców, którzy pozostali 

na terenach okupowanych lub znaleźli się w rosyjskiej 

niewoli, w nowych obozach koncentracyjnych. 

Czytaj też: https://tvn24.pl/swiat/ukraina-inwazja-rosji-usa-odkryly-rosyjskie-obozy-

filtracyjne-dla-ukraincow-5781342 .  https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Rozlokowuja-

dzieci-w-obozach-koncentracyjnych-Wstrzasajace-doniesienia-z-Ukrainy 
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https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/sentinel-polnocny-
sentinelczycy-nie-chca-kontaktu-ze-swiatem/lfdn92c,07640b54 

 

Zakazana wyspa Sentinel Północny - Najbardziej 

odizolowane miejsce świata 
https://youtu.be/MUv8Vc4nzUI 
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https://natemat.pl/134045,pitcairn-rajska-wyspa-na-ktorej-nikt-nie-chce-mieszkac 

 

 

Sam na wyspie wśród kobiet! Piekielna historia 
rajskiej wyspy Pitcairn    https://youtu.be/IBWtUOXsMfE
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Rzeź wołyńska. Prof. Igor Hałagida: Upamiętnijmy ofiary, a politycy niech trzymają się z daleka 

 

Ambasador Wasyl Zwarycz na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej Jakub Szymczuk / KPRP 
 

Andrzej Duda na obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej Jakub Szymczuk / KPRP 
 



Skwer Wołyński w Warszawie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl 
 
 

Kraków. Napis 'Wołyń 1943' na cokole pomnika Iwana Koniewa Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl 

 



https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,2869084
7,rzez-wolynska-prof-igor-halagida-upamietnijmy-ofiary-a-
politycy.html#s=amtp_pnHP_gallery_bar 

- Zdaję sobie sprawę, że to idealistyczne, ale może niech lepiej politycy trzymają się od tematu Wołynia z 
daleka. Ten spór szybko nie wygaśnie, zaklęty krąg będzie trwał. Jeśli chcemy coś naprawdę zrobić, to ustalmy 
nazwiska ofiar po obu stronach granicy, policzmy je, odnajdźmy ich mogiły. Przyjmijmy do wiadomości fakt, że 
zginęli po prostu ludzie, najczęściej zupełnie niewinni, i ocalmy ich w ten sposób od zapomnienia - mówi w 
Gazeta.pl prof. Igor Hałagida z Uniwersytetu Gdańskiego.  

- Kręcimy się od dłuższego czasu i, prawdę mówiąc, jestem już tym trochę zmęczony. Ale żeby była jasność - 
nie bagatelizuję kwestii pamięci o ofiarach, cierpienia i całego zła, które wydarzyło się między Polakami a 
Ukraińcami. Po prostu od lat dyskusja na temat Wołynia się nie zmienia, jest jałowa. Tkwimy w zaklętym kręgu i 
roztrząsamy, kto ma przepraszać, za co przepraszać, jakie pomniki można stawiać, a jakie nie.   

- Nie przerwiemy już tego kręgu? Chyba się nie da. Bo spór mniej lub bardziej, ale ciągle jest rozgrywany 
politycznie. Niestety, na wszelkich zaszłościach historycznych między Kijowem a Warszawą, najbardziej 
korzysta Moskwa.   
 
- Wojna jest fatalnym momentem na takie rozliczenia, ale jaki moment jest dobry? Chyba nigdy nie ma 
idealnego momentu na takie rozmowy, więc możemy o tym też mówić i dzisiaj. Ale róbmy to z roztropnie. Ta 
sama kwestia była podnoszona w latach ubiegłych. Po roku 2014 też mówiono, że to nie jest dobry czas na 
wspominanie zbrodni wołyńskiej, bo Rosja zaatakowała Donbas. Ale wówczas faktycznie dochodziło do sytuacji, 
które nie sprzyjały dialogowi. Mam na myśli zburzenie pomnika UPA w Hruszowicach. Rozumiem, że emocje, 
które mu towarzyszyły, ale można go było zdemontować i złożyć w jakimś muzeum czy magazynie lub 
przekazać stronie ukraińskiej, tymczasem został ordynarnie, wręcz prowokacyjnie, zniszczony. Jeśli dobrze 
pamiętam, to jego gruzami wysypano drogę. Później znajomi w Kijowie mówili mi, że odcinanie tryzuba piłą 
tarczową w Hruszowicach jednoznacznie kojarzyło im się z niszczeniem ukraińskiego herbu na budynkach w 
Doniecku. Jeszcze gorszą była bierność, przybierająca niekiedy formę cichego przyzwolenia, na dewastację 
ukraińskich upamiętnień w 2015-2016 - w tym legalnej mogiły - która skutkowała ostatecznie wprowadzeniem 
przez stronę ukraińską blokady na ekshumacje. I tan pat wówczas wytworzony właściwie trwa do dzisiaj. 
Rozmawiajmy więc, upamiętniajmy ofiary na cmentarzach, ale przede wszystkim ważmy słowa i czyny.   

- Napisał pan na Twitterze, że w sporze o Wołyń nic się nie zmieni, bo Polska i Ukraina myślą tylko o 
swoich ofiarach. Już jakiś czas temu publicznie proponowałem zmianę paradygmatu i postawienie ofiar w 
centralnym punkcie tej dyskusji. Zdaje się, że to nie powinno budzić negatywnych emocji po żadnej stronie.   
  
- Co dokładnie należy zrobić? Ustalić liczbę, bo tutaj nadal są duże rozbieżności. Polacy i Ukraińcy ulegają 
magii wielkich liczb. Druga sprawa to ustalenie nazwisk. Mówię to z pełną świadomością, że w wielu 
przypadkach już się nie da ze względu na upływ czasu.  

- Ale faktem jest, że dysproporcja, jeśli chodzi o ofiary, jest ogromna.  W Polsce w obiegu publicznym 
krąży zestawienie, że w latach 1939-1947 zginęło z rąk Ukraińców co najmniej 100 tysięcy Polaków, z czego 60 
tysięcy na Wołyniu. Ukraińców w analogicznym okresie miało zginąć 10 tysięcy, z czego na Wołyniu od tysiąca 
do dwóch. Jednak tak naprawdę do końca tych liczb nikt nie zweryfikował - to kamyczek do ogródka ukraińskich 
historyków - i stąd obserwujemy dzisiaj szafowanie nad Wisłą lekką ręką liczby ofiar polskich: 120, 150, 200 
tysięcy... Z kolei kwestia ukraińskich ofiar w obiegu publicznym w Polsce niemal nie istnieje, a z pewnością jest 
szacowana zbyt nisko.  

- A jak to wygląda w Ukrainie? Podobnie lekko podchodzi się do tych zagadnień w Ukrainie, gdzie też 
bezrefleksyjnie i bez żadnych badań podstawowych formułuje się wnioski z danymi nie mającymi podstaw. Taka 
magia wielkich liczb. Z pewnością więc dysproporcja ofiar jest duża - ogółem dla całego pogranicza polsko-
ukraińskiego i okresu lat 1939-1947 zapewne wynosi 3:1. Ale inaczej już wygląda to gdy rozpatrujemy 
poszczególne regiony. Największa chyba różnica jest na Wołyniu, gdzie proporcje układają się w stosunku mniej 
więcej 8:1, ale już inaczej będzie na terenie dzisiejszych polskich województw wschodnich, gdzie te proporcje 
kształtują się na poziomie 1:1, a zapewne cywilnych Ukraińców zginęło więcej niż Polaków. To wszystko to 
jednak tylko sucha statystyka, a za każdą liczbą przecież kryją się jakieś nazwiska, jacyś ludzie z jakąś swoją 
własną historią, której nie zdążyli przeżyć. W przerzucaniu się danymi ten ludzki wątek, mam wrażenie, ciągle 
zanika. Ale wiem też, że trzeba to w końcu policzyć. Na marginesie - w ramach projektu badawczego 
realizowanego z kolegami na Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie we Lwowie udało nam się ustalić, że w latach 
1939-1944 w dystrykcie lubelskim zginęły niemal 4 tys. osób narodowości ukraińskiej. Opieraliśmy się na 
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https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28690847,rzez-wolynska-prof-igor-halagida-upamietnijmy-ofiary-a-politycy.html#s=amtp_pnHP_gallery_bar
https://wiadomosci.gazeta.pl/Rosja#anchorLink


materiałach niemieckich, polskich, ukraińskich. Udało nam się m.in. ustalić, że w Sahryniu z rąk AK zginęło 
ponad 600 osób (tyle ustalono z nazwiska). To liczba znacznie wyższa niż przedstawiała to dotychczas 
historiografia polska, ale idąca też mocno w poprzek historiografii ukraińskiej, w której niekiedy podawano 1000 i 
więcej ofiar.   
 
- Jakie były reakcje? Książka, w której to opisaliśmy, nie spotkała się z żadną recenzją naukową ani w Polsce, 
ani w Ukrainie. To pokazuje, że podejście do tematu niekoniecznie spotka się z odzewem nawet w świecie 
akademickim, nie mówiąc o reakcjach polityków czy odbiorze społecznym. Zaznaczę jeszcze raz - nie jestem 
żadnym symetrystą. Nie zamierzam stawiać znaku równości pomiędzy liczbami Polaków, którzy utracili życie a 
Ukraińcami, których spotkał ten sam los.  Niemniej jednak - mówiąc patetycznie - w majestacie śmierci wszyscy 
są równi. Z perspektywy moralności i tu, i tu ginęli ludzie. O wszystkich zamordowanych należy pamiętać, choć 
psychologicznie jest to trudne: zwykle pamiętamy o swoich ofiarach, o cudzych mniej.  
 
- Tu i tu ginęli, ale mord zaczęła jedna strona. I historyk nie może zaprzeczyć, że za zbrodnie na Wołyniu 
odpowiedzialność spada na banderowską frakcję OUN. Mniej chyba na samego Stepana Banderę, który siedział 
wtedy w obozie koncentracyjnym. Ale można zadać pytanie, co ukraińska rodzina, która zginęła w Berezce czy 
Małkowicach w Przemyskiem, miała wspólnego z zamordowaniem polskiej rodziny w Ostrówkach czy Kisielinie. 
Tu nie ma takiego prostego przełożenia zbrodnia-odwet. Tym bardziej że pojęcia "akcje odwetowe" albo 
kuriozalnego, wprowadzonego w Polsce "akcje prewencyjno-odwetowe" nadużywają obydwie strony i w 
pewnym momencie historyk jest bezradny w stwierdzeniu, które wydarzenie było pierwsze, które było odwetem, 
a które odwetem za odwet. Może tylko skonstatować, że spirala zbrodni się nakręcała. Z drugiej strony nie 
można też wyrywać zbrodni wołyńskiej z szerszego kontekstu i tego, co działo się przed II wojną światową. W 
perspektywie tzw. długiego trwania konflikt polsko-ukraiński sięga drugiej połowy XIX wieku, gdy zaczęły tworzyć 
się narody w nowoczesnym rozumieniu tego słowa, powstały nacjonalizmy. Wiemy, co było później - wojna o 
Lwów i Galicję Zachodnią w 1918 r. i przegrana Ukraińców. Na to nakładała się polityka II Rzeczypospolitej, 
która tuż przed wybuchem II wojny światowej zakładała de facto deukrainizację terenów Lubelszczyzny. To 
oczywiście niczego nie usprawiedliwia. 
 

Rzeź wołyńska. Duda: Nie chodzi o zemstę, ale 
prawda musi być wypowiedziana 
 
- Ale tłumaczy?  W jakimś sensie tak. Pamiętajmy też, że to był konflikt narodowościowy, ale po części też 
społeczny i religijny. Chłopi, którzy rzucili się na swoich sąsiadów, mogli pamiętać niszczenie prawosławnych 
cerkwi czy zaganianie pod lufami do kościołów rzymskokatolickich i przechodzenie na katolicyzm. Pisali o tym 
polscy publicyści. "Biedny Wołyń. Zostaną na nim tylko Hryńki (o których już głośno w Europie) i wojsko 
polskie w roli polskich Krzyżaków, nawracających postrachem i przekupstwem z prawosławia na katolicyzm. 
Moralnie - ohyda, politycznie - kliniczna głupota, obłęd, za który Polska ciężko płacić będzie" - komentowała 
jedno z takich wydarzeń na łamach swego dziennika Maria Dąbrowska. "Nie nawraca się nikogo metodą 
burzenia świątyń" - przytomnie zauważał też Stanisław Cat-Mackiewicz. A mówię o tym, bo często zapominamy, 
że na wschodnich rubieżach ówczesnego państwa polskiego istniały bardzo silne konflikty społeczne i religijne.   
 
- W Ukrainie rozmawia się o Wołyniu? Na wschodzie temat zbrodni wołyńskiej właściwie nie istnieje. Ale 
nawet w zachodnich obwodach na podziemie ukraińskie nie patrzy się przecież przez pryzmat ataków na polskie 
wsie. Postrzega się je przede wszystkim w kontekście walki z sowietami i ta perspektywa jeszcze się wzmocniła 
po agresji rosyjskiej w 2014 roku. Dla większości Ukraińców partyzanci UPA to nie są ci, co szli i zabijali 
Polaków w 1943 roku, tylko ci, którzy w roku 45' i 46' opierali się sowietyzacji i rusyfikacji. Dlatego stawia im się 
pomniki. Bandera, w Polsce symbol antypolskiej polityki, też jest postrzegany jako ten, który walczył z 
Sowietami. Swoją drogą zabicie go w 1959 roku przez agenta KGB było głupim krokiem. Szef OUN-B był wtedy 
niewiele znaczącym działaczem politycznym, jego wpływy i oddziaływanie na życie emigracji drastycznie malało 
po wojnie. To Sowieci zrobili z niego symbol oporu przeciw własnej władzy. 
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Rocznica "krwawej niedzieli". Gazeta.pl: Zełenski 
potępi rzeź wołyńską 

 

- Prezydent Zełeński powinien odnieść się teraz do zbrodni wołyńskiej? Były takie oczekiwania w 
Polsce.   
To jest trudne pytanie. Wiem, że w ostatnich dniach nad Wisłą było takie społeczne oczekiwanie. Zełeński jest 
przede wszystkim politykiem i obecnie jego głównym zadaniem jest jednoczenie narodu w obliczu rosyjskiej 
agresji, a nie wprowadzanie dodatkowych elementów, które mogą nie zostać zaakceptowane przez część 
samych Ukraińców. Pytanie też, czy to rzeczywiście zamknęłoby ten rozdział? Zaraz pojawiłby się głosy, że 
powiedział za mało, że nie tak, że nie potępił wystarczająco. Pojednanie to nie jednostkowe wydarzenie, ale 
proces nad którym usilnie trzeba przez cały czas pracować. Zdaję sobie sprawę, że to idealistyczne, ale może 
niech lepiej politycy trzymają się od tego z daleka. Ten spór szybko nie wygaśnie, zaklęty krąg będzie trwał. 
Jeśli chcemy coś naprawdę zrobić, to ustalmy nazwiska ofiar po obu stronach granicy, policzmy je, odnajdźmy 
ich mogiły. Przyjmijmy do wiadomości fakt, że zginęli po prostu ludzie, najczęściej zupełnie niewinni, i ocalmy ich 
w ten sposób od zapomnienia.   
 
*Igor Hałagida - historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, były pracownik gdańskiego IPN. Specjalizuje się w 
najnowszej historii Polski, w szczególności bada polsko-ukraińskie relacje w XX wieku. 
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            Igor Hałagida, ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, studia 

historyczne na Uniwersytecie Gdańskim (1996), tam też obronił pracę doktorską 

(2000) oraz habilitował się (2009). 24 czerwca 2015 otrzymał tytuł profesora z 

rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Specjalizuje się w tematyce 

poświęconej najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

związanych z relacjami polsko-ukraińskimi w XX w., mniejszością ukraińską w 

Polsce i Kościoła greckokatolickiego. Jest autorem licznych książek i artykułów 

poświęconych tej problematyce. 

W kadencji 2018–2021 zasiadał w radzie Muzeum Gdańska[1]. Członek Związku Ukraińców w Polsce[2]. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2015)[3]. Wyróżniony nagrodą „Memoria iustorum” (2008) za zasługi 
dla dialogu polsko-ukraińskiego.

 

 

 

Czytaj też:  https://pch24.pl/twitterowa-walka-o-wolyn-ks-

isakowicz-zaleski-vs-rafal-ziemkiewicz/ 

 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28674624,rocznica-krwawej-niedzieli-gazeta-pl-zelenski-ma-potepic.html#e=RelArtLink(2)
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,28674624,rocznica-krwawej-niedzieli-gazeta-pl-zelenski-ma-potepic.html#e=RelArtLink(2)
https://wiadomosci.gazeta.pl/granica#anchorLink
https://wiadomosci.gazeta.pl/polska
https://wiadomosci.gazeta.pl/wolyn
https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina
https://wiadomosci.gazeta.pl/rzez-wolynska
https://pl.wikipedia.org/wiki/IV_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_w_Legnicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Legnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Komorowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Gda%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ukrai%C5%84c%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ukrai%C5%84c%C3%B3w_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Ha%C5%82agida#cite_note-3
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_iustorum&action=edit&redlink=1
https://pch24.pl/twitterowa-walka-o-wolyn-ks-isakowicz-zaleski-vs-rafal-ziemkiewicz/
https://pch24.pl/twitterowa-walka-o-wolyn-ks-isakowicz-zaleski-vs-rafal-ziemkiewicz/


https://pch24.pl/pchtv/rewolucja-francuska-i-jej-konsekwencje-video/ .  https://youtu.be/T1d-uDAdED8 

14 lipca 1789 roku rozpoczęły się rewolucja, która na zawsze odmieniła oblicze kraju uznawanego niegdyś 

za ostoję europejskiego katolicyzmu. Współczesny obraz Francji dalece odbiega od wzorca z czasów ancien 

régime. Jak do tego doszło, że katolickie królestwo jest dziś antyklerykalną republiką w awangardzie 

opacznie rozumianego postępu? O rewolucji francuskiej rozmawiają Piotr Doerre i prof. Reynald Secher. 

 

 

REWOLUCJA FRANCUSKA - https://youtu.be/S9DgVsGNYGs 

15 LIPCA 2022 HTTPS://PCH24.PL/WIWAT-REWOLUCJA-O-CELEBROWANIU-RZEZI-KATOLIKOW-I-POLSKIM-WOJSKOWYM-

KONTYNGENCIE-W-PARYZU-NA-TWITTERZE-ZAWRZALO/ 

 

 

Polska delegacja w Paryżu Fot. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Dostawca: PAP/EPA. 
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Dziedzictwo ustaszów: wspominając dziecięcy obóz koncentracyjny w Sisak 

 
Dzieci siedzące przed jednym z baraków w obozie koncentracyjnym Sisak. Zdjęcie zaczerpnięte z publicznej domeny internetowej. 
 

W 1941 roku chorwacki skrajnie prawicowy ruch ustaszów objął władzę w kraju i utworzył 
Niepodległe Państwo Chorwackie (NDH) pod dowództwem Ante Pavelicia. NDH, na wzór innych 
faszystowskich reżimów Europy, zakładało obozy koncentracyjne oraz mordowało i prześladowało 
Serbów, Żydów i Romów, nie wspominając o chorwackich partyzantach i ich rodzinach. 
W sierpniu 1942 roku NDH zbudowało obóz dla dorosłych i dzieci w chorwackim mieście Sisak. 
Jego przeznaczoną dla nieletnich część – największy tego typu obiekt w Niepodległym Państwie 
Chorwackim – nazwano „schroniskiem dla dzieci uchodźców”. To „schronisko” pod patronatem 
żeńskiej sekcji ustaszów i służb łączności było prowadzone przez doktora Antuna Najžera. Dziś 
dzięki dokumentom, które zachowały się wiemy już, że lekarz i jego współpracownicy 
przeprowadzali badania na małoletnich więźniach, głodząc ich na śmierć lub torturując na inne 
sposoby. Napis na cmentarnym pomniku w dziecięcej części Sisak głosi, że pochowano tam około 
2000 osób, ale rzeczywiste liczby nie są znane, gdyż nigdy nie podjęto decyzji o ekshumacji ciał. 
Historię obiektu opisuje niedawno opublikowany artykuł na chorwackiej witrynie informacyjnej 
Portal Novosti pod przyprawiającym o dreszcze tytułem „Sisak też miał swojego Mengele“, 
nawiązującym do okrytego zła sławą lekarza z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
W Sisak, które doświadczyło kolejnego wyniszczającego konfliktu w latach 90. XX wieku, podczas 
wojny o niepodległość Chorwacji, na wspomnianym cmentarzu corocznie obchodzony jest Dzień 
Pamięci o II Wojnie Światowej, podczas którego składa się pod pomnikiem pamiątkowe wieńce, a 
ocalałych z obozu zachęca do zabrania głosu. Jedną z nich jest Dobrila Kukolj. Urodzoną w 1931 
roku we wsi Mededa w Bośni i Hercegowinie kobietę kilkakrotnie umieszczano w obozach 
koncentracyjnych dla nieletnich. Jej życie zmieniło się na zawsze w 1941 roku, po ataku ustaszów 
na jej rodzinną wioskę. W wywiadzie dla Portal Novosti Kukolj mówi, że najlepiej pamięta placówki 
w Sisak i Jasenovac, oraz opisuje moment dotarcia do obozu: Przybycie do obozu koncentracyjnego 
było jak wstąpienie do rządzącego się bezprawiem i szaleństwem klubu śmierci, gdzie słychać jedynie 
wznoszące się ku niebu krzyki, jęki i płacz. Krew w żyłach wciąż mrozi mi wspomnienie ucieczki przed 
ustaszami, którzy ścigali małe dziewczynki, by potem użyć wobec nich przemocy. Właśnie wtedy niechcący 
nadepnęłam na leżące na ziemi niemowlę, a jego płacz do dziś dźwięczy mi w uszach. My, ocaleńcy z 
obozów, docieramy do kresu życiowej drogi, ale nasze dziedzictwo nie powinno zostać zapomniane, 
proszę więc obecne i przyszłe pokolenia, aby nie dopuściły do powrotu tak ogromnego, niesionego przez 
wojnę zła, w naszym ani w żadnym innym kraju.

 

https://pl.globalvoices.org/2015/02/dziedzictwo-ustaszow-wspominajac-dzieciecy-oboz-koncentracyjny-w-sisak/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustasze
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http://www.portalnovosti.com/i-sisak-je-imao-mengelea
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MROCZNA HISTORIA 

Z dziejów dzieciobójstwa, czyli trzy rocznice z 
historii Rosji. Od Iwana Dymitrowicza do Aleksego 
Mikołajewicza. https://wpolityce.pl/historia/606982-z-dziejow-dzieciobojstwa-czyli-3-rocznice-z-historii-rosji 

 

 
 

16 lipca, przeszła niezauważona rocznica pewnego znamiennego wydarzenia, do którego doszło 
w 1614 roku. Z rozkazu ówczesnego cara Rosji Michała I, stracony został podczas publicznej 
egzekucji za Sierpuchowskimi Wrotami w Moskwie 3-letni chłopiec. Moskwa, 16 lipca 1614 

Holenderski podróżnik i wojskowy Elias Herckmans tak opisywał ową scenę: 
Wiele osób godnych zaufania widziało, jak niesiono to dziecko z nienakrytą głową. (…) kilka razy 
pytało ono płaczącym głosem: „Dokąd mnie niesiecie?” Te słowa przypominają słowa, które poeta 
Eurypides każe wypowiedzieć swojemu Astyanaksowi: „Matko, ulituj się nade mną!” Ale ludzie 
niosący dziecko, które nie wyrządziło nikomu krzywdy, uspakajali je, aż przynieśli (jak baranka 
na rzeź) na miejsce, gdzie stała szubienica, na której powiesili nieszczęsnego chłopca, jak 
złodzieja, na grubym sznurze splecionym z łyka. Ponieważ dziecko było małe i lekkie, to sznura 
z powodu jego grubości nie można było dobrze zawiązać w węzeł, dlatego na wpół martwe 
dziecko pozostawiono, by umierało na szubienicy. 
 
Tak wyglądał akt założycielski dynastii Romanowów, która panowała w Rosji przez ponad trzy 
stulecia – do roku 1918. Skazańcem był 3-letni Iwan Dymitrowicz (nazywany w moskiewskiej 
historiografii Złodziejaszkiem lub Łotrzykiem, chociaż nigdy nikomu niczego nie ukradł) – syn 
carowej Maryny Mniszchówny i Dymitra II Samozwańca, pretendenta do tronu carskiego. 18-letni 
Michał I, który objął władzę w Moskwie, postanowił zabić dziecko, ponieważ widział w nim 
w przyszłości potencjalnego rywala. 
 

 
 

https://wpolityce.pl/historia/606982-z-dziejow-dzieciobojstwa-czyli-3-rocznice-z-historii-rosji
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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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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/

