Krzyż, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Michael Morse -

Czytaj: http://parafia.rabka.swmm.eu/Questions_2021-01-31.pdf

Czy my widzimy, że Czytaj też:
świat się pali i ludzie giną z braku wiary?

http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf

Za „często myślimy o tym, jak inni na nas patrzą, zamiast biec im na
ratunek”. Doceńmy skarb, jaki otrzymaliśmy na chrzcie świętym.
To właśnie dzięki wierze wchodzimy w relacje z Chrystusem Panem.
Ludzie dzielą się na chrześcijan Morza Galilejskiego i Morza Martwego.
Morze Galilejskie znajduje się wyżej. Otrzymuje wody, które potem
oddaje. Natomiast Morze Martwe jest niżej, więc tylko wody otrzymuje.
Chrześcijanie Morza Galilejskiego, otrzymując wiarę, dzielą się nią dalej.
Chrześcijanie Morza Martwego zatrzymują ją tylko dla siebie. Znamy
siostry i braci, którzy jeżdżą na konferencje, rekolekcje, sympozja i są jak
Morze Martwe. Jeśli otrzymujemy łaskę od Boga, a jej nie oddajemy,
możemy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy ludźmi wiary?
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, zapraszał do tego, by dawać
świadectwo wiary. Pokazywał, jak dzielić się tym skarbem,
nie zatrzymując go tylko dla siebie.
Trzeba się ruszyć, bez tego nie ma ewangelizacji.
https://dorzeczy.pl/religia/333994/bp-krzysztof-wlodarczyk-swiat-sie-pali-z-braku-wiary.html

https://wilno.tvp.pl/61756767/20-lat-temu-janpawel-ii-zawierzyl-swiat-bozemu-milosierdziu

20 lat temu Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu miłosierdziu, fot. Getty Images

Łagiewniki:

http://www.tvmilosierdzie.com/index.php

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim
Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i
każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz
naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i
zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

https://stacja7.pl/wiara/tajemnicze-znikniecie-ciala-maryi-co-stalo-sie-z-matka-boza-po-jej-smierci/

Uroczystość Wniebowzięcia NMP wpisała się w to nasze świętowanie pod pięknym imieniem Matki Bożej Zielnej.
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w
Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Oto Ona:

– Niewiasta zapowiedziana Adamowi i Ewie ale także zapowiedziana szatanowi;
– Oto Niepokalanie Poczęta;
– Oto pełna łaski – zgodnie ze słowami anielskiej modlitwy;
– Oto ja Służebnica Pańska, Niech mi się stanie wg Twego słowa;

TVP Wilno - Mszę św. w dniu 15 sierpnia
będą mogli oglądać wierni z całego świata
za pośrednictwem strony internetowej
https://wilno.tvp.pl/
25
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– Oto Matka Syna Bożego a naszego Zbawiciela, której duszę miecz przeniknął, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu;
–

Oto Niewiasta w Kanie Galilejskiej i wypraszająca u swojego Syna początek znaków, aby uwierzyli w Niego Jego uczniowie;

– Oto Niewiasta, pod Krzyżem, gdzie – przyjęła nas za swoje dzieci, byśmy też wkraczali na drogę miłości Boga i człowieka;
– Oto Matka, przyjmująca wraz ze Wspólnotą Apostołów i uczniów Pańskich Dar Ducha Świętego – trwale odmieniający oblicze tej ziemi;

– Oto Wniebowzięta Matka Kościoła i nasza Matka. Królowa Nieba i Ziemi.
W tak wielu dłoniach w czasie dzisiejszej Liturgii przedstawiane są Bogu przez Maryję i modlitwą Kościoła
błogosławione wiązanki kłosów zbóż, ziół i warzyw. Wielorakie owoce ziemi, zarówno wyrastające samoistnie, jako
polne kwiaty – czysty dar Boga, jak też owoce ziemi wypracowane przez człowieka w trudzie i mądrości uprawiania
ziemi we współpracy z Bogiem.
Przynosimy na to Święto także nasze sprawy narodowe i państwowe. Bo dla nas to także Święto WP. Bo to przecież
kolejna już rocznica Cudu nad Wisłą, zwycięstwa polskiego żołnierza nad ateistyczną rewolucyjną nawałą, chcącą
podążać na Zachód Europy przez trupa Polski. To Maryja wyprosiła we właściwym momencie bohaterskiemu Księdzu
Ignacemu Skorupce moc ducha, by z krzyżem w swojej kapłańskiej dłoni poderwał z okopów młodych chłopców, a za
nimi i pozostałych żołnierzy, do decydującego zrywu w imię Boga i Ojczyzny. Ten zryw, to była ich krucjata, to było ich
wyznanie wiary. Europa została ochroniona. Oglądaj też: https://pch24.tv/defilady-nie-bylo-i-nie-bedzie-dlaczego-odpowiedz-mon-szokujekomentarz-pch24/ . https://pch24.pl/lukasz-karpiel-o-braku-defilady-wojskowej-15-sierpnia-byc-moze-caly-nasz-wartosciowy-sprzet-pojechal-na-ukraine/

Tu przeżywając Uroczystość Wniebowzięcia – chcemy rozjaśnić nasze myślenie, nasze rozumowanie, by jak u Maryi
było coraz bardziej zgodne z Bożą myślą. Tu chcemy umocnić naszą wolę, by jak wola Maryi była poddana woli
Bożej. Tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej, by mogła nastać – jak wołał Jan
Paweł II – cywilizacja miłości, cywilizacja serca.

Ta cywilizacja wymaga jednak nowego rozpoznania i przyjęcia zasad, wedle których
organizowane jest życie osobiste każdego z nas, a także życie rodzinne, społeczne i
narodowe. Czyż bowiem dla dalszych dziejów naszego Narodu obojętne jest, jakimi
zasadami się kierujemy dzisiaj, i jakie zasady przekażemy pokoleniom następnym.
To nie jest obojętne. O to także trwa w naszym pokoleniu zmaganie. A skoro nie jest
obojętne – to kto ma decydować o treści tych zasad, o duchowej konstytucji Narodu

Polskiego? Taką kompetencję ma jedynie sam Naród, jako suweren swojego bytu,
Naród, jako całość, jako Wspólnota ducha.
To jest wołanie o nowe uznanie Boga i o uznanie panowania Jego prawa w życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym. To jest wołanie, by rodzina, powstająca na
gruncie małżeństwa jako związku mężczyzny i niewiasty, była podstawą Narodu.
To jest wołanie, by każde życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci, było
radością i dla prostych ludzi i dla rządzących, dla naukowców i dla ekonomistów, i
dlatego by było święte i nietykalne, by było bezpieczne już pod sercem matki, bez
żadnych dodatkowych klauzul i warunków. Z takiego patrzenia wyrasta ochrona
ubogich, chorych i starszych. Ochrona wszystkich mieszkańców polskiej ziemi.
Przykładem słabości, a nawet braku współpracy jest kwestia braku dyskusji na
temat żywności genetycznie modyfikowanej. Są bowiem godziwe poszukiwania
nowych odmian upraw i hodowli, możliwe do pozyskania z uszanowaniem naturalnej
struktury genetycznej tych roślin, ale są też niegodziwe, oznaczające laboratoryjne
wymuszanie zmiany tej genetycznej struktury, wbrew naturze. To oznacza gwałt na
naturze rzeczy. Tego nam nie wolno. Takie działania zawsze, wcześniej czy później
obracają się na szkodę człowieka. Wprowadza się łatwo, zaś oczyścić potem ziemię
z tych nowych struktur jest bardzo trudno. Ziemia jest w stanie w naturalny sposób
dać chleb powszedni wszystkim swoim mieszkańcom, byleby nie marnować Bożych
darów. Byleby uszanować i prawa ziemi i prawa każdego człowieka.
Prowadzi nas dzisiaj, wpatrzonych w Niewiastę obleczoną w słońce, słowo Pana:
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.
A Jezus, Syn Maryi, Pomazaniec Boży, Mesjasz, Król, posłał swoich uczniów, by głosili:

Przybliżyło się do Was królestwo Boże. A oni poszli i głosili Jezusa umęczonego i
wiernego Ojcu Sługę Jahwe, który dla nas jest jednocześnie Zmartwychwstałym
Panem panujących i Królem królujących, Panem naszym, Którego trzeba bardziej
słuchać niż ludzi. Głosili Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest
władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi. Jego Królestwo nie jest z tego świata,
ale jest także dla tego świata. Dlatego każdego dnia wołamy:
Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Tak i na ziemi!
O tym postanawiał, o polskiej ziemi i o polskim ludzie myśląc, król Jan Kazimierz – Tobie Maryjo
zawierzając swoje królestwo. U Twoich stóp, my jako Naród uczymy się właściwego rozumienia,
co znaczy uznanie Bożej władzy nad człowiekiem i nad światem, uczymy się właściwego
rozumienia Aktu oraz Dzieła Intronizacji. A to wymaga przemodlenia. Bez modlitwy puste
pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

Z pokorą przed Tobą, Królowo Wniebowzięta, stajemy. I z nadzieją. Tyle razy w
minionych pokoleniach przyjmowałaś błagania naszych ojców, usłysz i przedstaw
Bogu prośby nasze także w tym pokoleniu. Dziesięciu sprawiedliwych mogło
uratować Sodomę i Gomorę. Jeśli modlitwę podejmie przynajmniej jeden z każdych
dziesięciu, razem możemy uratować i duchowo umocnić cały Naród i tak
wprowadzić w kolejne pokolenie. Pamiętamy słowa Wielkiego Prymasa Tysiąclecia:
po Bogu Polska jest moją największą miłością. Wniebowzięta Pani, Orędowniczko
nasza. Opiekunko nasza. Z Synem Twoim nas pojednaj. Do Syna Twego po
polskich drogach nas prowadź.

https://pch24.pl/kobieta-na-celownikuantycywilizacyjnych-mocy-czemu-sluzy-promocjarozwiazlosci/

(ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE. Fot: Marcin Bielecki / Forum)

https://pch24.pl/polskie-media-promuja-malzenskie-zdrady-i-prostytucje-w-czyim-interesie/
Czytaj też: https://pch24.pl/komiwojazerowie-zdrady-niewiernosc-nie-tylko-dla-celebrytow/

https://pch24.pl/obled-w-hiszpanii-wladze-vilassarde-mar-zorganizowaly-zabawe-seksualna-dla-osobod-12-do-30-lat/

(pixabay.com)

Władze miasta Vilassar de Mar zorganizowały nocną zabawę o treściach seksualnych
dla osób w wieku od 12 do 30 lat. Rodzice nieletnich zapowiedzieli zawiadomienie
prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Władze miasta zezwoliły też, bez zgody
rodziców na rozpowszechnienie zdjęć z zabawy w sieciach społecznościowych. Na
swoim profilu na Instagramie rada miejska zamieściła fotografie nieletnich dziewcząt
obserwujących rysunki przedstawiające pozycje seksualne. Dzieci były także
przepytywane z wiedzy dotyczącej brania narkotyków, np. jakie są wstrzykiwane, a
jakie wdychane. „Nieletni byli zainteresowani nocnymi konkursami związanymi ze
„zdrowiem i seksualnością, budują swój obraz seksualności na podstawie treści
pornograficznych”, w związku z czym „władze miejskie postanowiły zerwać z tą
dynamiką i umożliwić im porozmawianie na te tematy z osobami dorosłymi w celu
wyeliminowania postaw związanych z przemocą mężczyzn i innych, które nie są
zdrowe”. Konkursy miały na celu edukację seksualną i afektywną oraz podniesienie
świadomości na temat brania narkotyków – dodała Gual. – Nauczanie dotyczące
używania prezerwatyw było prowadzone przy zachowaniu metod pedagogicznych –
powiedziała. Radna odwołała się do podobnej działalności innych gmin i
zapowiedziała kontynuowanie edukacji nieletnich, choć „w sposób bardziej
przejrzysty, przy lepszej komunikacji”. (PAP)

https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,2876566
1,bylam-na-sorze-z-dzieckiem-nie-moglamuwierzyc-co-robia-ciezarne.html

Fot. Unsplash.com

Poziom mojego sfrustrowania sięgnął jednak zenitu, kiedy spotkałam te same kobiety przed wejściem szpitala…
z papierosem w dłoni. Nigdy nie widziałam tego na własne oczy, słyszałam, że to się niestety wciąż się dzieje,
ale doświadczenie tego było dla mnie obezwładniające.
Zwróciłam się z tym do lekarki, ginekolożki. Jej odpowiedź?

Nie jestem zaskoczona, to normalne. Nic nie możemy z tym zrobić.
Normalne? Nie wiem, czy chcę żyć na świecie, w którym zatruwanie własnego ciała w tak szczególnym czasie,
jakim jest ciąża, zatruwanie tej małej istoty w nas, jest normalne. Rozumiem, jak działa uzależnienie, ale nie
rozumiem, jak można z nim nie walczyć, mając na względzie dobro własnego dziecka.
Nikt nie zwrócił tym kobietom uwagi. W końcu żyjemy w wolnym kraju, a papierosy są legalne. Każda kobieta
ma też prawo do decydowania o własnym ciele, a przynajmniej tak być powinno.

Moje pytanie w tym kontekście brzmi jednak,
. w którym momencie zaciera się granica pomiędzy ciałem kobiety
a decydowaniem o zdrowiu i życiu rozwijającego się w niej płodu?
Palenie w ciąży to dramat, po prostu. Nie da się tego objąć zrozumieniem, akceptacją, logiką. To po prostu błąd
i potrzeba nam więcej świadomości, by zapobiegać takim zagrożeniom. Nie linczu, nie wyrzutów, świadomości.
Od tego czasu niemal codziennie myślę o tym widoku. Abstrakcyjny dla mnie obrazek, który nie wpisuje się dla
mnie w żadne ramy.
Nie wiem, jak temu zapobiegać i czy naprawdę pozostaje nam powtórzenie za lekarką-nic nie możemy z tym
zrobić?

https://noizz.pl/big-stories/w-bulgarii-wciazfunkcjonuja-targi-zon-pepa-i-rossi-boja-sie-ze-kupije-ktosstary/dy1gvrq?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_n
oizz&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_aut
omatic&srcc=ucs&utm_v=2

"W Europie, w kraju członkowskim Unii Europejskiej, w XXI w., dziewczęta i młode
kobiety kupuje się na własność. Można je sprzedać, licytować i kupić, pozbawiając
prawa wyboru i decydowania o sobie. Sprzedane dziewczęta resztę życia spędzą
przy mężu, zamknięte w domach, ograniczone zasadami hermetycznego świata
lokalnej społeczności" — publikujemy fragment książki Violetty Rymszewicz "Ile
kosztuje żona?".







Bezdyskusyjnym zadaniem dziewcząt jest dobrze wyjść za mąż oraz
przynieść rodzinie dumę i pokaźną gotówkę w zamian za dziewictwo. Pepa i Rossi
najbardziej się boją, że kupi je jakiś stary
Siostry mieszkają w środkowej Bułgarii. Pochodzą z romskiego klanu
Kalajdżów, ortodoksyjnych chrześcijańskich Romów
Świat usłyszał o nich dzięki tradycji kultywowanej od wieków. Cztery razy w
roku na jednym z parkingów miejskich Starej Zagory tysiące Kalajdżów spotykają
się na targu żon
Książka "Ile kosztuje żona?" Violetty Rymszewicz ukazała się nakładem
wydawnictwa Znak. Publikujemy jej fragment




Więcej fragmentów książek znajdziesz na stronie głównej Onetu

https://radio.bobola.church/2021/02/12/o-nas/

Chcesz się dowiedzieć więcej o MB Kozielskiej-Zwycięskiej?
POLISH HERITAGE DAYS: ks. Juszczak dopiął swego!
POLISH HERITAGE DAYS: Poproś Mamę! Co ci szkodzi? – rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – proboszczem parafii św. Andrzeja
Boboli i opiekunem sanktuarium MBKZ w Londynie
POLISH HERITAGE DAYS: Małe różańce z Grenfell Tower się nie spaliły – rozmowa z Michałem Sobieszczakiem
POLISH HERITAGE DAYS: Najstarszy hymn maryjny – Akatyst w duchu jedności – rozmowa z dr. Agnieszką Pluta
POLISH HERITAGE DAYS: Kim był autor cudownej płaskorzeźby MBKZ? – rozmowa z dr. Andrzejem Suchcitzem
Rozmowa z ks. Markiem Reczkiem – duszpasterzem londyńskiego sanktuarium
Maryja Kozielska–Zwycięska bardzo aktualna właśnie dzisiaj.
Tropem cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycięskiej
Nowenna do “Matki emigrantów” przed Wniebowzięciem NMP
Słuchaj i módl się: Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej
Złóż podziękowanie lub intencję do Matki Bożej Kozielskiej- Zwycięskiej
Historia cudownej płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej-Zwycięskiej

https://deon.pl/wiara/duchowosc/wojciech-jedrzejewski-op-przebaczenie-nie-oznacza-ze-mowisz-nic-sie-nie-stalo,2199797

Dlaczego temat przebaczenia wpędza nas w poczucie winy albo w irytację? Czy wypowiedziane
"przebaczam" sprawi, że wszystko się ułoży i na zawsze znikną przykre wspomnienia? Czy mogę czuć
gniew na kogoś, komu wybaczyłem? Może myślisz sobie: skoro już dokonam takiego aktu, to powinienem
mieć już teraz tylko ciepłe uczucia wobec tego człowieka. Nieprawda. Nikt tego od ciebie nie oczekuje.
Wręcz przeciwnie. Gdy uświadamiasz sobie, ile bałaganu narobił ten człowiek, normalna reakcją jest gniew
Nawet, gdy przebaczysz, masz prawo do gniewu. Masz do tego nie tylko prawo, ale i przykład Jezusa.
Sam Bóg w swojej reakcji na grzechy nie obraża się, ale czuje się sprowokowany do gniewu. Po
pierwszym akcie: nie chcę, żebyś umarł, ale nawrócił się i żył, możesz powiedzieć: jak mogłaś! Jak mogłeś!
To, co zrobiłeś, było straszne, było złe, złamało mi serce. Masz prawo z gniewem i bólem wykrzyczeć
swoje emocje. Czy wiesz, jak wpędzić kogoś w poczucie winy? Zapytaj go, czy wybaczył wszystkim swoim
wrogom - mówi o. Jędrzejewski. Jak podkreśla, temat przebaczenia często wpędza nas w poczucie winy
albo irytacji. O co więc tak naprawdę chodzi w przebaczeniu?
- Chodzi o to, żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi: nie chcę twojej śmierci, chcę, żebyś się nawrócił i
żył. Podstawą przebaczenia jest stanięcie po stronie Boga, który mówi: nie chcę śmierci grzesznika. Nie po
to stworzyłem człowieka, żeby go wpędzić do piekła. Jak mówi dominikanin, nie chodzi tu o
wielkoduszność: chociaż ty mnie skrzywdziłeś, to ja ci teraz sam z siebie wybaczam. Być na drodze ku
przebaczeniu znaczy wierzyć Bogu, który widzi, że ktoś, kto mnie zranił, może wciąż dostrzec błąd, który
popełnił, niegodziwość, której się dopuścił, i w konsekwencji się nawrócić. Przebaczenie to tak naprawdę
nie życzyć komuś śmierci i piekła, tylko nawrócenia i życia. To jest akt woli. Przebaczenie nie oznacza, że
mówisz: "Nic się nie stało". Jednak przebaczenie nie jest jakąś cukierkową rzeczywistością, w której trzeba
zacząć udawać, że nic się nie stało. Wybaczyć nie oznacza, że już nigdy nie wrócą obrazy i doświadczenia
związane ze zranieniem. Zło odciska się bardzo mocno. Nie można oczekiwać, że nie będą wracały do
ciebie wspomnienia i obrazy przywołujące bolesną sytuację. Mogą wracać i to wcale nie niweczy aktu
przebaczenia. - Przebaczenie wcale nie oznacza, że mówisz temu człowiekowi: nic się nie stało. Nie,
właśnie stało się i oczekuję od ciebie, abyś podjął drogę zadośćuczynienia. Chcę, żebyś nie tylko
przeprosił, ale także naprawił te ruiny, które spowodowałeś. Posłuchaj: https://youtu.be/hetwbpGoElU
Czytaj też: https://deon.pl/kosciol/kaplan-zmieszany-z-blotem-przez-mezczyzne-wybaczylem-ci-zanim-skonczyles-mowic,2079644

https://deon.pl/czytelnia/ksiazki/modli-sie-ten-ktow-danej-chwili-robi-toco-do-niego-nalezy-i-wie-zerobi-to-w-obecnosci-boga,2201027

Modlitwa nie jest tylko nałożonym z góry religijnym obowiązkiem, który należy wypełnić, by
zadowolić Boga. Zwykle znajdujemy jednak mnóstwo usprawiedliwień, żeby ominąć tę świętą i
dobroczynną praktykę. Nie wiemy też, jak osiągnąć równowagę między pracą, wypełnianiem
koniecznych codziennych obowiązków a modlitwą: "Modlitwa. Mądrość doktorów Kościoła".
„Kto wierzy, ten się modli. Kto się modli, ten wierzy” – pisze Ewagriusz z Pontu. To przepiękne i
wcale nie błędne koło pokazuje, że wiara bez modlitwy jest martwa. Co najwyżej przypomina
poranną mgłę, przez którą nie widać ani drogi, ani celu. Wiara odżywia się modlitwą i dzięki niej
wzrasta. I na odwrót, modlitwa bez wiary jest rozpaczliwą próbą oddychania bez powietrza. A więc
modlitwa nie jest tylko nałożonym z góry religijnym obowiązkiem, który należy wypełnić, by
zadowolić Boga. To niekończąca się droga poznania samego Boga, podczas której nie można się
zatrzymać, jeśli chrześcijanin chce rzeczywiście być chrześcijaninem.
Mówimy czasem, że ktoś potraktował nas jak powietrze, czyli tak, jakby nas nie było. Ale to
paradoks, bo powietrze zawsze jest, tyle że go nie widzimy. Wystarczy, że zabraknie nam tlenu na
pół minuty i zaczynamy się dusić. Powietrze jest symbolem Bożej obecności, Ducha, nazwanego
przez Jezusa wiatrem.

Czy modlitwa jest potrzebna w zwykłym życiu?
Kiedy robię wdech, ciągle przyjmuję życie, boskie tchnienie, które przechodzi przez całe moje
ciało i dociera aż do komórek. Odnawia mnie i krzepi. Kiedy robię wydech, powierzam siebie

Bogu, który z kolei przyjmuje mnie takiego, jaki jestem. Modlitwa jest takim „powietrznym”
dialogiem, a nie dodatkiem, który w sumie do życia jest niepotrzebny. Jeśli chrześcijanin chce żyć
świadomie, jeśli pragnie poszukiwać woli Bożej i ją wypełniać, musi zarezerwować sobie
konkretny czas na modlitwę.
Zwykle znajdujemy mnóstwo usprawiedliwień, żeby ominąć tę świętą i dobroczynną praktykę. Nie
wiemy też, jak osiągnąć równowagę między pracą, wypełnianiem koniecznych codziennych
obowiązków a modlitwą. Złotych recept nie ma i na pewno nie da się w tej kwestii wszystkiego
dokładnie „odważyć”. Jedno jednak nie ulega wątpliwości: najpierw trzeba zrozumieć sens
modlitwy, a reszta będzie nam dodana. Kto będąc żywym członkiem Kościoła, chce się dobrze
modlić, niech nie myśli, że jest skazany na samotną wędrówkę i mozolne przecieranie szlaków. W
tym przedsięwzięciu nie jest sam. Ma za sobą cały zastęp doświadczonych ludzi, którzy przeszli tę
drogę przed nim. Co więcej, poznawszy
w ten sposób Boga, zostawili po sobie bogactwo, którym chętnie dzielą się ze swoimi braćmi i
siostrami w wierze.

Jest kilka warunków, by modlić się skutecznie
Z tego skarbca mądrości i praktycznych porad można czerpać pełnymi garściami, byleby tylko
człowiek miał takie pragnienie. Doświadczeni mistrzowie życia duchowego są przekonani, że
modlitwa nie zależy wyłącznie od ilości wolnego czasu, ale przede wszystkim od pragnienia i
priorytetów, jakie człowiek sobie w życiu wyznacza. Aby skutecznie się modlić, trzeba również
spełnić kilka koniecznych warunków, jak chociażby uszanowanie potrzeb ciała, odpowiednie
miejsce i postawa, odosobnienie. A wszystko zaczyna się właściwie od bardzo podstawowej
rzeczy: uświadomienia sobie, że Bóg jest stale obecny w naszym życiu. Nie tylko wtedy, gdy
łaskawie ofiarujemy Mu swój czas.
Doktorzy Kościoła uczą, że prawdziwie się modlić może jedynie ten, kto uważa siebie za istotę
potrzebującą i zależną, podobną do dziecka, które wszystkiego oczekuje od swoich rodziców. Nie
sprzeciwia się to ludzkiej wolności. Dlatego, ich zdaniem, największą przeszkodą w postępie na
drodze modlitwy jest próba zbawienia samego siebie i moralizm, który na czoło wysuwa obowiązki
chrześcijanina, a nie postawę otwartego serca, które najpierw przyjmuje Boże dary. Znamienne,
że Jezus wzywa w Ewangelii głównie do modlitwy prośby. Każe błagać Ojca o to, czego nam
brakuje. Natarczywie, cierpliwie i do skutku.

Dariusz Piórkowski SJ: celem Kościoła nie jest wzbudzanie poczucia winy
Sól, światło, ziemia i świat to w tym fragmencie Ewangelii ludzie. Chrześcijanie nazwani są solą i
światłem, a ziemia i świat to ludzie, którzy tej soli i światła potrzebują. Z tym, że chrześcijanie
wcześniej spotkali sól i światło, czyli Jezusa. I dlatego On nie mówi: "macie w sobie sól czy
światło" , lecz "jesteście solą i światłem". To symbol nowej obecności, nowej formy życia, życia
przemienionego w odróżnieniu od bycia samą "ziemią i światem".

https://misyjne.pl/misja/milczenie-na-misjachokno-na-swiat-misyjne-drogi/

Życie kontemplacyjne i kontemplacyjno-wspólnotowe w III w. narodziło się W Afryce.
Ojcowie Pustyni uczyli mądrego stawiania sobie wymagań i granic, po to by zrobić
miejsce dla Boga. Żyli na pustyni i byli odseparowani od świata, a jednocześnie
służyli radą i modlitwą innym, którzy do nich przychodzili z różnymi sprawami.
Dziś klauzurowe mniszki i misi „są jak serce, które pompuje krew, to znaczy miłość
Chrystusa, do organizmu Kościoła powszechnego. Jeśli serce nie pompuje krwi,
organizm umiera. Statystyka: Hiszpania 850, Włochy 523, Francja 257, Niemcy 119,
Polska 13 klauzurowych i 87 kontemplacyjnych. (44 000 sióstr kontemplacyjnych).
„Kontemplacyjna misja to nie tylko modlitwa i cicha obecność. Liczy się także
gościnność, które te miejsca oferują dla spragnionych ciszy i skupienia. Miejsca u
benedyktynów w Burkina Faso trzeba rezerwować z półrocznym wyprzedzeniem”.
Nie do przecenienia w misyjnym wymiarze jest też to, że życie kontemplacyjne to
nie tylko „ora” ale i „labora”. „U benedyktynów w Koubri zadziwia bardzo piękna,
nastrajająca do modlitwy kaplica z afrykańskimi motywami dekoracyjnymi oraz
wspaniała liturgia, gdzie doskonale wykonanym śpiewom towarzyszy dźwięk kory –
tradycyjnego instrumentu z Afryki Zachodniej przypominającego harfę. Zapuściwszy
się w głąb klasztornego terenu, można się natknąć na stado jednogarbnych krów,
które dostarczają mleka na słynne zakonne jogurty.
Z kolei benedyktyni w Ghanie uprawiają zioła, z których powstają ich słynne mnisie nalewki”.
Praca mnichów często napędza też miejscową gospodarkę, gwarantując ludziom pracę i rynek
zbytu. „Nasze soki, powidła i sery rozchwytywane są w całym Senegalu. Raczą się nimi m.in.
turyści w najlepszych hotelach, stąd też by sprostać zamówieniom, skupujemy owoce i warzywa
od miejscowych rolników, gdyż nasze 14 ha ziemi nie wystarcza”. Przybywając tam w 1962 r.,
mnisi zaczęli poznawać miejscową kulturę i byli pierwszymi, którzy na fali inkulturacji wprowadzili
dźwięk kory do katolickiej liturgii. Z czasem zdobyli sztukę tworzenia tych tradycyjnych
instrumentów. Obecnie rocznie produkują około 50 afrykańskich harf, a ich najwyższa jakość
brzmienia sprawia, że rozchwytywane są na całym świecie.

https://misyjne.pl/pielgrzymuja-na-jasna-gore-odczterech-wiekow-to-najstarsza-pielgrzymka-w-polsce/

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/tradycjapieszych-pielgrzymek-na-jana-gore

https://youtu.be/gIzuICLBmWM

https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-iinspiracje/pielgrzymkowa-bajka-z-moralembiskupa-andrzeja-siemieniewskiego,2193683

https://youtu.be/0hSH5a36fpQ

Biskup legnicki Andrzej Siemieniewski opowiedział pielgrzymom wędrującym na
Jasną Górę ciekawą historię ze swojego życia. Warto wysłuchać bajki, ponieważ na
jej końcu usłyszymy mądry, pouczający morał. https://youtu.be/0hSH5a36fpQ

https://deon.pl/po-godzinach/ludzie-i-inspiracje/nowawersja-piosenki-sanah-i-kwiatu-jabloni-hitem-tegorocznejpielgrzymki-koniecznie-jej-posluchaj,2193578 https://youtu.be/M1b0Ue74zz4

https://deon.pl/po-godzinach/pan-to-musi-bardzokochac-zone---zapytano-jana-kobuszewskiegomusze---odparl,1586759

Poczytaj dzieciom:

Zamek z prawdziwego zdarzenia (18) Nieczynna
manufaktura
Książka dla młodzieży myślącej w każdym wieku,
pełna Wielkich Tajemnic, ale bez grama magii Żeby
nasza Wiara i tradycja przetrwały, muszą przetrwać w
naszych dzieciach Książka...
Zamek z prawdziwego zdarzenia (17) Gród prastary o
świcie
Niedemoralizująca powieść przygodowa napisana
jako zachęta do obrony prawdziwych wartości i prawd
wiecznych Życie to wielka przygoda. Idźmy przez nie
odważnie, broniąc prawdziwych wartości i prawd
wiecznych. Rozdział 17 Gród Prastary o świcie W...
Zamek z prawdziwego zdarzenia (16)
Przerwana uczta
Żeby nasza Wiara i tradycja przetrwały, muszą
przetrwać w naszych dzieciach Książka przygodowa
bez brudu i złej symboliki napisana jako zachęta do
obrony Prawdy Wiecznej Wielkie Tajemnice,...
Zamek z prawdziwego zdarzenia (15) Zaraz się
zacznie
Z Bogiem w sercu Wielkie Tajemnice, ale nie magia
Książka przygodowa bez brudu i złej symboliki
napisana jako zachęta do obrony Prawdy Wiecznej
Rozdział 15 Zaraz się zacznie Konie królewskie..
.

Zamek z prawdziwego zdarzenia (14) Zamek do góry
nogami
Książka przygodowa napisana w obronie Prawdy
Wiecznej Rozdział 14 Zamek do góry nogami
Ostatnia burza tego lata, a właściwie cała ich seria,
umyła zamek tak, że aż...
Zamek z prawdziwego zdarzenia (13) Narada w
schowku pod schodami
Rozdział 13 Narada w schowku pod schodami Szary
postanowił zaszyć się na burzowe popołudnie w
bibliotece. Planował to od momentu, kiedy po raz
pierwszy zobaczył to...
https://www.goniec.net/category/poczytaj-dzieciom/

https://misyjne.pl/polonia-z-belgii-pielgrzymowala-do-kodnia-galeria/

https://misyjne.pl/irlandia-boso-po-skalach-swietej-gory/

fot. Flickr

https://www.theirishroadtrip.com/climbing-croagh-patrick/

Zdjęcie
autorstwa Franka Bacha (Shutterstock)

https://misyjne.pl/przerwa-artykul/nasz-pan-nastrychu-ukryty-kosciol-w-amsterdamie/

https://pl.aleteia.org/2022/08/11/18-metrowyjezus-w-bydgoszczy-to-bedzie-najwiekszy-pomnikw-miescie/

WOJCIECH STROZYK/REPORTER | EastNews

https://pl.aleteia.org/2022/05/09/powstalanajwyzsza-figura-jezusa-chrystusa-na-swieciezobacz-zdjecia/

Konce Agência - Gustavo Ghisleni

https://pl.aleteia.org/2019/10/16/na-filipinachpowstaje-najwyzszy-posag-matki-boskiej-naswiecie/

Drone Too Far | YouTube | Fair Use

https://pl.aleteia.org/2022/06/23/najwiekszydrewniany-posag-maryi-doczeka-sie-odsloniecia-toowoc-40-lat-pracy-jednego-czlowieka/

fot.
原城の聖マリア観音チャンネル | YouTube

Katolickie Kościoły Wschodnie

https://www.liturgia.pl/

Katolickie Kościoły wschodnie określenie Kościołów wschodnich, wchodzących w
skład Kościoła katolickiego, które pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską,
uznając władzę i autorytet papieża. Po przyjęciu doktryny katolickiej Kościoły te
zachowały liturgie Kościołów wschodnich, z których się wyodrębniły. Składają się
one z niezależnych Kościołów, należących do pięciu wielkich tradycji liturgicznych.
Katolickie Kościoły wschodnie to autonomiczne, partykularne kościoły, współzależne
od papieża. Mają one takie same podstawy wiary jak Katolicki Kościół zachodni i
nauczają takich samych kwestii dotyczących znaczenia i natury sakramentów,
sukcesji apostolskiej i głównej roli papieża w obrębie Kolegium Biskupów. Różnią
się jednak wykonywaniem czynności liturgicznych, sakramentalną i kanoniczną
dyscypliną, terminologią, tradycyjnymi modlitwami a także praktykowaniem
pobożności. Zachowują one, wewnątrz Kościoła katolickiego, emfazę i oświecenie,
które wschodnie chrześcijaństwo rozwinęło na przestrzeni wieków. Większość
wschodnich Kościołów katolickich ma swoje odpowiedniki w prawosławnych
Kościołach wschodnich: w Kościołach orientalnych i asyryjskich - od którego są
oddzielone poprzez liczne kwestie teologiczne, w Kościołach bizantyjskich - od
których oddzielone są głównie poprzez różnice dotyczące rozumienia roli biskupa
Rzymu sprawowanej w kolegium biskupów. Odkąd wschodni katolicy są katolikami
trwającymi w pełnej jedności z Rzymem, są też członkami tego samego Kościoła,
który oficjalnie nazywany jest Kościołem katolickim. Nie są oni zachodnimi
katolikami, jako że nie przynależą do lokalnego Kościoła łacińskiego i nie korzystają
z liturgii obrządku łacińskiego. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich ogłoszony w
1990 przez papieża Jana Pawła II dzieli te Kościoły na: patriarchalne, większe

arcybiskupie, metropolitalne i inne (biskupie, administratury apostolskie, egzarchaty
apostolskie, wikariaty apostolskie). Kościoły te można podzielić ze względu na
powód rozłamu: które w przeszłości nie uznały orzeczeń soboru efeskiego, które
dawniej nie uznały orzeczeń soboru chalcedońskiego, dawniej należące do
wspólnoty prawosławnej czyli Kościoły greckokatolickie oraz te które nigdy nie
straciły łączności z Rzymem.
Wspólnoty wschodniokatolickie, różną się między sobą liturgią,
dlatego też można je podzielić ze względu na tradycje liturgiczną:
- ryt ormiański,
- ryt bizantyjski,
- ryt asyryjski,
- ryt antiocheński,
- ryt aleksandryjski. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcio%C5%82y_wschodnie
Kościoły Wschodnie w Indiach: mają obecnie rangę arcybiskupstw większych
Ernakulam-Angamaly – dla syromalabarczyków i Trivandrum – dla syromalankarczyków. Mają
niemal te same korzenie, to jednak należą do różnych tradycji lit.: malabarski:
tradycja chaldejska, malankarski: antiocheńska https://www.liturgia.pl/Reforma-liturgii-w-Indiach/
VIDEO Z 2010 ROKU: https://youtu.be/BOgnCMPaw-I Liturgia greckokatolicka: https://youtu.be/-MApiL5rNGw

Syromalabarski Kościół katolicki (mal.

ഭ)
– katolicki Kościół wschodni, sięgający początkami misji św. Tomasza Apostoła, który działał na
terenie Indii w I wieku po Chrystusie. Należy do wschodniosyryjskiej tradycji liturgicznej.
Liczy około 4,3 mln wiernych, mieszkających w Indiach,
głównie na terenie stanu Kerala (starożytny Malabar),
a także w mniejszym stopniu w diasporze.
Od 1992 roku posiada status Kościoła arcybiskupiego większego.
Jest największym Kościołem z grupy tzw. chrześcijan św. Tomasza.
Video: https://youtu.be/8QOsDRk7Yng .

https://youtu.be/Jrd0Zec9ias

Syromalankarski Kościół katolicki
– jeden z katolickich Kościołów obrządku wschodniego
wywodzący się z tradycji św. Tomasza Apostoła
oraz patriarchatu antiocheńskiego (zob. Kościół syryjski).
Od 2005 r. posiada status Kościoła arcybiskupiego większego,
na którego czele stoi arcybiskup Thiruvananthapuram.
W liturgii obrządku antiocheńskiego używa się języka syriackiego i malajalam.
Liczbę wyznawców ocenia się na ponad 445 tys.[1],
głównie w południowoindyjskim stanie Kerala na Wybrzeżu Malabarskim[2].
1 Historia 2 Organizacja 3 Zwierzchnicy Kościoła
Video: https://youtu.be/qIf1tY4jVBk .

https://youtu.be/fknNAPZ5WGQ . https://youtu.be/dGST5CMT44g

Zburzenie Świątyni Jerozolimskiej jest uważane za jedno
z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach Jerozolimy
oraz w historii narodu żydowskiego. Jak do tego doszło?
Dlaczego Rzymianie zniszczyli Świątynię Jerozolimską?
Świątynia Jerozolimska była jednym z najświętszych miejsc dla Żydów. Było to miejsce przechowywania Arki
Przymierza. Arka znajdowała się tam od czasów króla Salomona żyjącego w X wieku p.n.e.
Świątynia Jerozolimska – historia
Najwcześniejsze informacje na temat Świątyni Jerozolimskiej (tzw. Pierwszej Świątyni) pochodzą ze Starego
Testamentu Pisma Świętego. Pierwsza Świątynia powstała w latach 966-959 p.n.e. za panowania króla
Salomona. Powstała ona na wzgórzu Moria, które wskazał Salomonowi król Dawid. W miejscu tym Abraham
miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Świątynia była otoczona kilkoma dziedzińcami. Od południa przylegał
do niej pałac. Umieszczono w niej Arkę Przymierza – w „Miejscu Świętym i Najświętszym”, która wcześniej
znajdowała się Przybytku Mojżeszowym. Pierwsza Świątynia została zniszczona przez króla babilońskiego
Nabuchodonozora II w 587 lub 586 roku p.n.e.
Drugą Świątynię Jerozolimską wybudowano w latach 520-515 p.n.e. Była ona później wiele razy
przebudowywana. Arka Przymierza zaginęła podczas najazdu Nabuchodonozora, lecz w Drugiej Świątyni
odbudowano także święte pomieszczenie, gdzie powinna się ona znajdować. W miejscu tym, jak wierzono,
mieszkał Bóg i nikomu nie wolno było tam wchodzić – za jednym wyjątkiem. Tylko raz do roku, z okazji Święta
Przebłagania, do środka wejść mógł arcykapłan.

Wzgórze Świątynne w Jerozolimie / Źródło: fot. Anadolu Agency/Getty Images

W II wieku p.n.e. zaczął się dla Świątyni Jerozolimskiej „okres profanacji”, kiedy Antioch IV Epifanes z dynastii
Seleucydów przekształcił ją w świątynię fenickiego boga Baala (Grecy czcili go jako Zeusa). Świątynię
poświęcono ponownie po powstaniu Judy Machabeusza, który zwyciężył Seleucydów w 167 roku p.n.e.
Wspomnieniem powstania Judy i przywrócenia świątyni Żydom są święta Chanuka.
Za panowania króla Judei Heroda Wielkiego, Świątynia Jerozolimska została rozebrana i ponownie
odbudowana. Ukończono ją około 10 roku p.n.e.
Do dziś, z całej okazałej Świątyni Jerozolimskiej, dotrwały jedynie resztki muru oporowego, tzw. mur zachodni,
znany dziś jako Ściana Płaczu. Miejsce Najświętsze z Pierwszej Świątyni znajduje się najprawdopodobniej
na świętej skale, która przykryta jest kopułą muzułmańskiej Świątyni na Skale.
Zburzenie Świątyni Jerozolimskiej

Zburzenie Świątyni łączy się z powstaniem żydowskim, które wybuchło w 66 roku n.e. przeciwko Rzymianom.
Na początku 70 roku dowódcy Tytus Flawiusz (przyszły cesarz rzymski) oraz Tyberiusz Juliusz Aleksander
ruszyli z wojskiem na Jerozolimę. 10 maja rozpoczęło się oblężenie trwające kilka miesięcy.
Powstańcy musieli zmierzyć się nie tylko z rzymskimi wojskami, ale także konfliktami, jakie wybuchały
pomiędzy różnymi żydowskimi stronnictwami. Kolejnym problemem, z tygodnia na tydzień co bardziej
dotkliwym, był też brak żywności w mieście.
Wiele prowiantu, który zgromadzono jeszcze przed oblężeniem, zostało spalone w czasie strać pomiędzy
zwalczającymi się stronnictwami. Jedzenie, które udało się uratować, strażnicy wydawali tylko walczącym.
Ludność cywilna została więc zostawiona sama sobie.

Relief z Łuku Tytusa: pochód z trofeami zdobytymi w Jerozolimie, m.in. menorą ze zniszczonej świątyni Salomona / Źródło: Wikimedia Commons

W tym czasie Rzymianie przystąpili do zniszczenia okolicznych pól, sadów i urządzeń nawadniających.
Na oczyszczonym terenie wybudowano wały i ustawiono maszyny oblężnicze. W czasie tych prac powstańcy
żydowscy kilka razy wyprowadzali ataki na Rzymian zza murów Jerozolimy. Podczas jednego z takich
wypadów nieomal zginął sam Tytus.
25 maja 70 roku Rzymianie zdobyli mur zewnętrzny okalający Jerozolimę. Obrońcy wycofali się za drugi mur,
a oblężenie zaczęto niemal od nowa. Pięć dni później w wewnętrznym murze uczyniono wyłom. Przed
Rzymianami znajdował się jeszcze trzeci mur, który chciano jak najszybciej sforsować. Zaniechano więc
burzenia całego drugiego muru i ruszono od razu dalej. Wkraczający do Jerozolimy Rzymianie uwikłali się
w walki uliczne, w czasie których to znający miasto Żydzi mieli przewagę.
W tym czasie Rzymianie przystąpili do niszczenia całego Nowego Miasta, które wkrótce przestało istnieć.
Zdecydowano także o otoczeniu całej Jerozolimy, aby uniemożliwić powstańcom wyprawy po żywność.
Wszyscy, którzy zostali przez Rzymian złapani, byli skazywani na ukrzyżowanie. Głód w mieście był
wszechobecny. Zjadano korę z drzew, gryzonie i owady. Dochodziło też do aktów kanibalizmu.
Pod koniec sierpnia Rzymianie przystąpili do ataku na Świątynię Jerozolimską, gdzie ukrywali się powstańcy.
Rzymscy dowódcy zastanawiali się, czy Świątynia powinna zostać w całości zburzona. Tytus był zdania,
że należy ją ocalić.
Dwa dni później podczas walk na dziedzińcu Świątyni, jeden z rzymskich żołnierzy wrzucił płonącą żagiew
przez okno do wnętrza Świątyni. Ogień natychmiast się rozprzestrzenił. Choć niektórzy dowódcy rzymscy
chcieli jeszcze ratować Świątynię, to było już na to za późno. Żołnierze rzymscy zaczęli przeszukiwać płonącą
już Świątynię szukając legendarnych skarbów i mordując ludzi, którzy wcześniej szukali w Świątyni
schronienia. Całe wzgórze świątynne znalazło się w rękach Rzymian. Świątynia Jerozolimska doszczętnie
spłonęła. Następnego dnia podpalono całą Jerozolimę. Dzięki Tytusowi z pożogi ocalało około 40 tysięcy
Żydów, którym pozwolił on wyjść z miasta i puścił ich wolno, choć pojawiały się głosy, aby wszystkich wziąć
w niewolę. Oblężenie Jerozolimy zakończyło się 26 września 70 roku.
https://historia.dorzeczy.pl/starozytnosc/333724/zburzenie-swiatyni-jerozolimskiej-powstanie-zydowskie-walka-z-rzymem.html

https://pch24.pl/kardynal-burke-nasze-czasyprzypominaja-dni-przed-upadkiem-jerozolimy/

Kardynał Raymond Leo Burke: trucizna światowego myślenia dotyka
całego życia Kościoła, odciągając serca od Chrystusa, od szacunku do
doktryny chrześcijańskiej oraz od kultu Boga w duchu i prawdzie.
– Takie czasy, jak dzisiejsze, przypominają czasy ludu wybranego przed
upadkiem Jerozolimy. – Świecka kultura jest otwartą i zajadłą rebelią
przeciwko dobremu porządkowi, który Bóg wpisał w naturę a przede
wszystkim w ludzkie serce.
– Integralność małżeństwa i rodziny, nienaruszalna godność życia
ludzkiego, fundamentalna wolność religii są regularnie naruszane gwoli
kultury ufundowanej na pragnieniach zepsutych ludzkich serc.
– Apostazja jest boleśnie widoczna w życiu tych, którzy uważają się za
gorliwych katolików, chociaż jednocześnie nie szanują tradycji
apostolskiej. Hierarcha wezwał do nadziei i stawiania oporu złemu
duchowi, tak, by bronić Chrystusa i Jego świętego Kościoła. Nigdy nie
zapominajmy, że Chrystus już zwyciężył.
– Niech kult Boga w duchu i prawdzie, a przede wszystkim uczestnictwo
w Ofierze Eucharystycznej naszego Pana będą niewyczerpanym źródłem
spokoju i oddania w walce za Niego, dobrej walce, pozostawaniu na
szlaku, trwaniu we wierze.

https://www.onet.pl/informacje/deonpl/oredzieboga-ojca-nieznane-objawienia-ktore-niosa-swiatunadzieje/kfnn6c4,30bc1058
Eugenia Ravasio skończyła tylko podstawówkę. W zakonie przełożeni
pogardzali nią, powierzając jej najcięższe prace. Kazano jej również
spalić wszystkie notatki i zobligowano do milczenia. Mimo to Bóg wybrał
ją, aby przekazać orędzie całej ludzkości. Oto jedyne w historii prywatne
objawienie Boga Ojca, uznane przez Kościół katolicki.

https://youtu.be/9vyPisg87nc

Deon.pl

Słysząc o prywatnych objawieniach, myślimy zwykle o widzeniach i
wizjach związanych z osobami Jezusa, Maryi i świętych. Raczej nie
spodziewamy się, by w prywatnym objawieniu miał się komuś ukazać
Bóg Ojciec, który – nie oszukujmy się – dla wielu osób pozostaje
najbardziej niedostępną i odległą Osobą Trójcy. Jego obraz jest
dodatkowo "obciążony" doświadczeniami ziemskich ojców, którzy nie
zawsze są wzorami doskonałości. Myśl o tym, że Bóg Ojciec miałby się
komuś z nas objawić, wydaje się niecodzienna, niepotrzebna, a może
nawet niemożliwa. A jednak. W historii Kościoła Bóg jako Ojciec objawił
się prywatnie przynajmniej jeden raz. Mało kto słyszał o tym objawieniu,
choć zostało oficjalnie uznane przez Kościół katolicki, spisane, ma
imprimatur, a nawet… można go posłuchać na YouTube. Sceptyków

powinien zaskoczyć fakt, że siostra zakonna, której objawił się Bóg
Ojciec, nie miała wykształcenia teologicznego, a przekazane jej orędzie
spisała po łacinie – w języku, którego prawie nie znała.
Kim była Eugenia Ravasio? Czytając historię Eugenii Elisabetty
Ravasio, łatwo dojść do wniosku, że nie miała łatwego życia. Co więcej,
wydaje się, że było ono przeciwieństwem szczęśliwego powołania
zakonnego.
Eugenia Ravasio urodziła się przedwcześnie. Mając cztery lata ani nie
chodziła, ani nie mówiła. Choć mała Bettina (tak w młodości nazywano
Eugenię) miała bardzo trudne relacje z matką, wiele ciepła otrzymała od
ojca i dziadka. Jako młoda dziewczyna musiała ciężko pracować, w
związku z czym ukończyła jedynie podstawówkę. Po wstąpieniu do
zgromadzenia Sióstr Misjonarek Matki Bożej Apostołów wcale nie było
łatwiej. Pogardzano nią, powierzając jej najcięższe prace. Choć w
późniejszych latach prowadziła działalność misyjną wśród trędowatych, a
nawet została przełożoną generalną zgromadzenia, zmuszono ją do
dymisji i zdjęcia habitu. Pod koniec życia trafiła na cztery miesiące do
więzienia i przebywała w izolatce. Wielką pomoc otrzymała od
kapucynów — św. ojca Pio oraz Andrei D’Ascanio, który spisał jej
biografię.

Eia Ravasio |ena eon.pl

W lipcu i sierpniu 1932 r. Eugenia Ravasio doznała serii objawień Boga
Ojca, które zostały spisane i opublikowane pod tytułem "Bóg Ojciec mówi
do swoich dzieci", a także przetłumaczone na wiele języków. Umierając
10 sierpnia 1990 r., nierozumiana przez wielu i pogardzana zakonnica,
pozostawiła treść jednego z najbardziej niezwykłych orędzi w historii.
Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci
Orędzie Boga Ojca jest dostępne również w języku polskim i można go
posłuchać na YouTube. Osoby, które liczą, że znajdą w nim sensacyjną
treść lub datę końca świata z pewnością się zawiodą. Nie ma w nim
bowiem nic, czego nie znaleźlibyśmy w Ewangelii. I właśnie to jest
największym dowodem na jego autentyczność.
W pozostawionym siostrze Eugenii Ravasio orędziu Bóg Ojciec, w
pełnych pokoju i czułości słowach, zapewnia ludzi – swoje dzieci – o
doskonałej i autentycznej miłości względem nich. Nie ocenia, nie stawia
warunków, nie straszy karą, ale wylewa swoją miłość na każdego
człowieka, który przyszedł na świat. Jednocześnie wyraża smutek z
powodu kłamstwa, w którym żyje ludzkość, uważając Go za sędziego,
surowego starca, którego nie obchodzi los Jego dzieci. Z orędzia wynika,
że niewiele osób poznało prawdziwy obraz Boga, a większość ludzkości
utwierdza się w fałszywych przekonaniach na Jego temat – źle pojętym
szacunku i przesadnym lęku wobec Niego.

Wysłuchaj orędzia Boga Ojca: https://youtu.be/9vyPisg87nc
Bóg Ojciec chce jedynie, aby każdy człowiek Go kochał — nie dlatego, że
Bóg tego potrzebuje, ale żeby w ten sposób ludzkość została zbawiona.
Bóg Ojciec zachęca do przyjęcia względem Niego pełnej zaufania
postawy dziecka i powierzenia Mu własnego życia.
Zapewnia, że każdy, kto choć raz w życiu z ufnością i miłością powie
do Boga "Ojcze", nie zginie,
ale
– doznając miłosierdzia i miłości
– osiągnie życie wieczne.

https://deon.pl/wiara/jak-to-jest-z-tymi-aniolamiks-teodor-sawielewicz-wyjasnia,2205617

https://youtu.be/-FCoeBFS13I

- Chcę, aby ten „komentarz biblijny” uświadomił obecność aniołów w twoim życiu. Oni są przy
tobie, są wysłannikami Boga. „Angelos” znaczy „posłany”. Gdy przeżywasz jakąś trudność Bóg
posyła do ciebie anioła, tak jak posłał anioła do Jezusa w Ogrójcu, by Go pocieszał – mówi ks.
Teodor Sawielewicz w kolejnym odcinku „komentarza biblijnego” na kanale Teobańkologia.
- Bóg posyła ci anioła, bo pamięta o tym, że jesteś Jego dzieckiem. Pan Bóg cię kocha i nie
zgadza się, abyś pozostał w sytuacjach beznadziejnych i mówił: „Taki mój krzyż, to już taki
nieszczęśliwy będę, czeka mnie już tylko zło”. - Nie, Bóg posyła do ciebie aniołów, żeby w
najodpowiedniejszym momencie, najlepszym dla ciebie, wyrwali cię z rąk przeciwnika. Pamiętaj,
że jesteś po stronie wygranego i walczysz z z przegranym. Jeżeli przejdziesz na stronę wroga –
przegrasz – wyjaśnia ks. Teodor.

Czytaj: https://teobankologia.pl/

Oglądaj:
https://www.youtube.com/channel/UCPgzHeVeVDsUvcvovWHjHGQ

Jak diabeł reaguje na szkaplerz, czy warto go nosić? Ks. Teodor Sawielewicz wyjaśnia

https://deon.pl/wiara/europe-przecina-tajemniczalinia-ktora-laczy-7-sanktuariow-czym-jest-miecz-swmichala-archaniola,2182097

Michał Archanioł | fot. Depositphotos

Trudno o bardziej wymowny symbol. Tajemnicza linia przecinająca Europę, łącząca siedem
kościołów związanych z Michałem Archaniołem. A jednak to prawda. Kościoły i klasztory, w
których wierni oddają cześć najpotężniejszemu z archaniołów rzeczywiście ułożone są w jednej
linii. Przecina ona niemal cały kontynent - od niegościnnego wybrzeża Irlandii, przez brytyjską
Kornwalię, Kanał La Manche i alpejskie szczyty, aż do słonecznego wybrzeża Morza
Śródziemnego. Tworzy ją siedem sanktuariów, położonych w sześciu krajach:








Skellig Michael (Irlandia)
St Michel’s Mount (Wielka Brytania)
Mount Saint Michel (Francja)
Sacra di San Michele (Włochy)
Góra Gargano (Włochy)
Wyspa Symi (Grecja)
Góra Karmel (Izrael)

Choć miejsca te dzielą setki kilometrów,
trzy z nich - Mount Saint Michel, Sacra di San Michele i Góra Gargano
- położone są względem siebie dokładnie w takiej samej odległości.
Wszystkie siedem punktów tworzy na mapie niemal idealną linię prostą.

fot. Google Maps

Święty Michał. Najpotężniejszy z Archaniołów
Według tradycji imię "Michał" oznacza "któż jak Bóg" i odnosi się do
przywódcy "niebieskich zastępów", "księcia wojska niebieskiego", który
jako pierwszy wystąpił przeciw Szatanowi, gdy ten oddalił się od Boga i
pociągnął za sobą część aniołów. Archanioł Michał jest również świętym
Kościoła katolickiego, który w szczególny sposób towarzyszy
umierającym i prowadzi ich do wieczności.
Ślad po uderzeniu miecza, którym Archanioł Michał strącił szatana do piekła

Nie jest jasne, dlaczego siedem miejsc związanych z Michałem
Archaniołem, tworzy na mapie Europy tajemniczą linię. Tradycja próbuje
wyjaśnić ten fenomen w sposób bardzo symboliczny. Według legendy
jest to pamiątka po uderzeniu miecza, którym najpotężniejszy z
archaniołów miał strącić do piekła Szatana, gdy ten zbuntował się
przeciwko Bogu.
Choć wytłumaczenie to z pewnością nie zadowoli sceptyków, istnieje
jeszcze jedna niewyjaśniona właściwość linii Michała Archanioła - w
dniu letniego przesilenia idealnie wyrównuje się ona z zachodzącym
słońcem. Trudno o bardziej tajemnicze zjawisko.

Kościoły i klasztory na linii Michała Archanioła
Bez względu na zwolenników i sceptyków linii Michała Archanioła, warto bliżej
poznać miejsca, które je tworzą. Każde z nich jest bowiem historyczną i kulturową
perłą. Opisy miejsc pochodzą z książki "Miecz św. Michała Archanioła", której
autorem jest Artur Żak:

1 - Skellig Michael (Irlandia)
Żeby zamieszkać na Skellig Michael, trzeba być albo szalonym, albo świętym. Ta
skalista irlandzka wyspa położona jest na Oceanie Atlantyckim, a od najbliższego
stałego lądu - półwyspu Iveragh w hrabstwie Kerry - dzieli ją 11,6 km, wzburzonych
falami i pełnych niebezpieczeństw. Sama wyspa zajmuje powierzchnię zaledwie
0,226 km2, z czego spora część to urwiska i nieprzystępne skały.
Mnisi, którzy jako pierwsi wylądowali na poszarpanym brzegu Skellig Michael, czasu
mieli wystarczająco dużo, aby cierpliwie wykuć stopnie prowadzące na szczyt i
zbudować na nim kilka prowizorycznych kamiennych cel i malutki kościółek.
W najwcześniejszych dokumentach miejsce określane jest jedynie jako Skellig.
Nazwa Skellig Michael pojawiła się dopiero w Kronikach Czterech Mistrzów z 1044
roku, istnieje więc prawdopodobieństwo, iż dopiero wtedy zostało oficjalnie
poświęcone św. Archaniołowi Michałowi, choć wiemy doskonale, że od samego
początku był on czczony na wyspie.

https://youtu.be/g_0lk8BY0Vk
https://youtu.be/MnyKqvlekM4
https://youtu.be/igMBMVBTb6Q
https://youtu.be/VvAYw8vmUmE
https://youtu.be/VRlUGINzw0E
https://youtu.be/yNgbFwaYdnA
https://youtu.be/Nx8v5cMDNfo

Skellig Michael | fot. Depositphotos

2 - St Michel's Mount (Wielka Brytania)
Skalista wyspa St Michael’s Mount była od wczesnego średniowiecza
ośrodkiem religijnym, a dokładnie od czasu pojawienia się Archanioła
Michała w V wieku n.e.
Św. Michał miał według legendy pojawić się po zachodniej stronie wyspy,
poniżej miejsca, gdzie dziś znajduje się wejście do zamku, aby ostrzec
rybaków przed zagrożeniem.
Kiedy dokładnie to się wydarzyło, kim byli rybacy, nie wiemy.
Niemniej, od tamtego wydarzenia na wyspę zaczęły przybywać rzesze
pielgrzymów, mnichów i ludzi wiary, ale i ciekawskich, aby modlić się,
kontemplować w tym szczególnym miejscu, a czasami po prostu nasycić
wyobraźnię.
W XII wieku Bernard le Bec, francuski duchowny, wybudował na szczycie
góry klasztor poświęcony św. Michałowi, który z czasem przekształcono
w gotycki zamek.

https://youtu.be/18ix9-jKhsg
https://youtu.be/kyKHDhwc13Y
https://youtu.be/ERj-YwBeYys
https://youtu.be/nr-ZVcTSiEQ
https://youtu.be/PCqEcJQpyx8

St Michel's Mount | fot. Domena publiczna

3 - Mount Saint Michel (Francja)
Z Kornwalii droga prowadzi nas dalej przez Kanał La Manche do normandzkiego
wybrzeża Francji, gdzie w niebo wzbija się Mont-Saint-Michel, granitowa wyspa o
wysokości 78 m zwieńczona opactwem benedyktynów. Widok wyspy i opactwa
zapiera dech w piersiach. Tak opisywał swoje pierwsze zetknięcie z tym miejscem
XIX-wieczny pisarz francuski Guy de Maupassant:
"Czarodziejski zamek wyrosły na morzu... Szary cień, wznoszący się na tle
mglistego nieba... O zachodzie słońca niezmierzone połacie piasku były
czerwone, czerwona była cała ogromna zatoka, tylko gdzieś w głębi, z dala od
lądu, sterczała prawie czarna w purpurze zachodzącego słońca wyniosła
sylwetka opactwa, przywodząca na myśl fantastyczny zamek, zadziwiająca
niczym pałac ze snu, nieprawdopodobnie niezwykła i piękna!".
W słowach Maupassanta możemy dostrzec nie tylko zauroczenie miejscem i
zachwyt nad wyjątkową architekturą. Gdy wejdziemy w nie głębiej, poczujemy
własną znikomość wobec mistycznego majestatu bliskości św. Michała
Archanioła. Odkryjemy, że przebywamy w obecności Boga, bo św. Michał
zwiastuje Bożą obecność, gdyż sam nieustannie w tej obecności przebywa.
Kiedy sobie to uświadomimy, jedyną rzeczą którą możemy zrobić, to paść na
kolana. Nic więcej, bo żadne słowo nie będzie w stanie oddać mistycznej
obecności, której doświadczamy.

https://youtu.be/83ropVvJXOQ
https://youtu.be/zubd0hnMmjg
https://youtu.be/3O8arYSPVXw
https://youtu.be/FL6Zt-PXzQc

Mount Saint Michel | fot. Menno Schaefer / Depositphotos

4 - Sacra di San Michele (Włochy)
Z Sacra di San Michele jest wyjątkowo blisko do nieba, zresztą szczyt
często tonie w chmurach.
Opactwo położone jest na liczącej 962 m górze Pirchiriano, która jest
skalistą ostrogą należącą do grupy Rocciavré w Alpach Kotyjskich.
Nazwa szczytu oznacza "góra świń" i wiąże się z wypasem świń na jej
zboczach.
Nazwa powiązana jest z sąsiednimi szczytami "Caprasio" - "góra kóz" i
"Musine" - "góra osłów".
Cały ten region w północno-zachodnich Włoszech nosi nazwę Piemontu.
Od zachodu graniczy z Francją, od północy ze Szwajcarią i regionem
Dolina Aosty, od wschodu z Lombardią i Emilią-Romanią, a od południa z
Ligurią. Stolicą regionu jest Turyn, a Sacra di San Michele, choć nie
gromadzi takich tłumów pielgrzymów i turystów, jak Mont Saint-Michel czy
Góra Gargano, jest niewątpliwie jednym z najbardziej niezwykłych
zabytków architektonicznych całej prowincji.

https://youtu.be/iHxBr-hctok
https://youtu.be/ZAIWMU6VmHU
https://youtu.be/QciL2Vx20uo

Sacra di San Michele | fot. Depositphotos

5 - Góra Gargano (Włochy)
- Bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale to nie znaczy, że jesteśmy
wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom Złego. W tej walce Archanioł
Michał stoi u boku Kościoła, aby go bronić - powiedział św. Jan Paweł II w
maju 1987 roku w anielskim sanktuarium na Górze Gargano.
Monte Sant’ Angelo (…) na przestrzeni ostatnich dwóch tysiącleci wielokrotnie było
zdobywane, odbijane i ponownie zdobywane. Gdy zawaliło się Cesarstwo
Rzymskie, znalazło się pod panowaniem Bizantyjczyków, którzy jednak musieli
skapitulować przed Longobardami, którzy, co warto wiedzieć, właśnie św. Michała
obrali za swojego patrona.
Jednak w IX wieku miasto padło łupem Saracenów, których pokonali Karolingowie,
którzy także powierzyli się opiece św. Michała Archanioła. W 982 roku miasto z kolei
zostało poddane wpływom greckim. Szybko jednak zdobyli je Normanowie, którzy
utworzyli na tych terenach księstwo nazwane: Honor Monte Sant' Angelo. Po
Normanach przybyli na krótko Szwabi, po których objął panowanie na tym terenie
Karol I Andegaweński, wielki protektor Niebiańskiej Bazyliki.
Pod koniec XV wieku miasto stało się na trzy wieki własnością rodziny genueńskiej
Grimaldi. Od tego czasu zaczyna się powolny upadek jego politycznego znaczenia,
ale rośnie coraz bardziej sława i znaczenie tego miejsca jako sanktuarium św.
Michała Archanioła.

https://youtu.be/q22ss4ntT3s
https://youtu.be/w9Sge6pD9Pg
https://youtu.be/ylzy_4g3fBk
https://youtu.be/03AOi7g0KQA
https://youtu.be/K2m0l9B6v3Q

Sanktuarium św. Michała w pobliżu Góry Gargano | fot. Cezary Wojtkowski / Depositphotos

6 - Wyspa Symi (Grecja)
Życie na Simi, począwszy od V wieku, nie należało ani do
łatwych, ani do bezpiecznych.
Wyspy na Morzu Egejskim były regularnie łupione przez piratów,
ale i przez Awarów i Słowian, którzy próbowali zdobyć skarby
Bizancjum.
Od VII wieku pojawiło się również zagrożenie ze strony Arabów.
Św. Michał Archanioł był tym świętym opiekunem,
który zawsze stawał do walki przeciw złu,
ale i w szczególny sposób opiekował się żeglarzami,
dlatego też mieszkańcy wysp
w szczególny sposób Go pokochali
i chętnie uciekali się do Niego.
Również dlatego na wyspie jest sto siedemdziesiąt kościołów, z
których większość jest pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

https://youtu.be/WlZORq9pAJg
https://youtu.be/8bc4GtERpO8
https://youtu.be/fhMwLIFYAjE

Wyspa Simi | fot. Depositphotos

7 - Góra Karmel (Izrael)
Tu, gdzie wszystko się zaczęło,
tutaj też kończy się linia św. Michała Archanioła.
Choć z drugiej strony,
tu również się zaczyna, by stąd, z Ziemi Świętej, promieniować
blaskiem na całą Europę.
Z perspektywy góry Karmel najdokładniej widać, że tam gdzie
Gwiazda Morza kieruje nas ku swojemu Synowi, tam i jest św.
Michał Archanioł, który strzeże Kościoła Chrystusowego i
wiernych, a swoją obecnością umacnia wiarę ludzi w każdym
zakątku ziemi i w każdym czasie.

https://youtu.be/JKE3y0EBcjU
https://youtu.be/qMkZkvJJkJs
https://youtu.be/cMDI3_ZPnr4
https://youtu.be/QQDhXMmpuqU

Góra Karmel | fot. Alevtina Zibareva / Depositphotos

Zobacz także
Życie i cuda św. Szarbela. Te miejsca są ich świadkami

https://deon.pl/po-godzinach/skad-wziely-siewrota-piekiel-i-dlaczego-plona-od-polwieku,1681526ó e

fot. Depositphotos

Wyglądają jak brama do piekła. Największe wrażenie robią w nocy, kiedy wokół
znajduje się zimna i ciemna pustynia. Płomienie w ich wnętrzu zaskoczyły nawet
radzieckich naukowców. Poznajcie historię "Wrót piekieł".
O niezwykłym zjawisku opowiada Krzysztof Poznański, autor filmów poświęconych
nauce, które publikuje na kanale YouTube NaukowoTV. https://youtu.be/1iQFFwQzMA0

Historia "Wrót piekieł"
Turkmenistan to kraj bardzo bogaty w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W
1971 roku odnaleziono w nim dobrze rokujące pokłady ropy. Niedaleko wioski
Derweze, leżącej na pustyni Kara-kum, około 260 km od stolicy kraju Aszchabad,
zaczęto robić próbne odwierty. Niestety okazało się, że w tym miejscu znajdowała
się leżąca płytko pod powierzchnią ziemi komora z gazem ziemnym. Przez
nieudolny odwiert ziemia zapadła się. Powstał krater o średnicy 70 metrów oraz
głębokości 25 metrów. Podobno sprzęt wiertniczy został zniszczony, ale w wypadku
nikt nie zginął. Pojawił się za to inny problem. Przez krater zaczął ulatniać się gaz
ziemny. Jako że składa się on głównie z metanu, a jest to gaz cieplarniany i po
zmieszaniu z powietrzem silnie wybuchowy, zaczęto szukać rozwiązania, jak

zatrzymać jego wypływ. Postanowiono, że zostanie on podpalony. Radzieccy
naukowcy szacowali, że wypali się w ciągu kilkunastu dni, maksymalnie tygodni.
Pali się do dziś i nie wiadomo, kiedy przestanie.

Wersja alternatywna
Turkmeńscy geologowie czasami podają, że krater powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku i
do lat osiemdziesiątych nie palił się. Mimo wszystko żadne zapiski nie potwierdzają tej wersji.
Pamiętajmy, że Związek Radziecki często pewne rzeczy zamiatał pod dywan. Zastanawiające jest
to, że sprzęt wiertniczy został zniszczony, a nikt nie zginął. Najprawdopodobniej pewne informacje
zostały zatuszowane. Wątpliwe, żebyśmy kiedyś je poznali.

fot. Depositphotos

"Wrota piekieł" dzisiaj
Władze Turkmenistanu chciały ugasić pożar, aby zwiększyć wydobycie gazu ziemnego. Ale z
marnym skutkiem, ponieważ „Wrota piekieł” nadal wyglądają tak samo. Stały się atrakcją
turystyczną, dla których ludzie są w stanie pokonać tysiące kilometrów. Szacuje się, że rocznie
odwiedza je 100 tys. osób. Podobno największe wrażenie robią nocą.

Ekspedycja National Geographic
W 2013 roku National Geohraphic zorganizowało ekspedycję do „Wrót”. Kanadyjczyk i łowca
przygód George Kourounis w specjalnym kombinezonie zszedł na dół, aby pobrać próbkę gruntu.
Okazało się, że w kraterze żyją bakterie ekstremofilne, takie jakich nie znaleziono w innych
miejscach. Odkrycie to dowodzi, że w rzekomo bardzo nieprzyjaznym otoczeniu na ziemi, ale
także na innych planetach, mogą istnieć podobne organizmy.

https://www.onet.pl/styl-zycia/kobietaxl/piec-sygnalow-ktore-wysyla-ci-archaniol-gabriel-angelolodzytwierdza-ze-warto-szukac/784v8t1,30bc1058

Archaniołowie to aniołowie o najwyższej randze, stworzeni przez Boga po to, aby stali się
obrońcami człowieka i jego posłańcami. Są łącznikiem między światem ziemskim a niebem; w
rzeczywistości mogą pomagać w różnych sytuacjach w naszym życiu. Każdy może komunikować
się z archaniołami i prosić ich o pomoc. Aniołowie często występują w Starym Testamencie, Biblia
nie mówi jednak wiele o naturze i rodzajach tych bytów, choć wiadomo, że nijak nie przypominają
słodkich cherubinków ze skrzydłami. Kościół aprobuje tylko trzech aniołów, choć w Bibliotece
Watykańskiej jest bardzo stary kodeks hebrajski, w którym oprócz archaniołów Michała, Gabriela i
Rafała wymienieni zostali również inni: Michał: zwycięski, Rafał: lekarz, Jehudiel: wynagradzający,
Gabriel — posłaniec, Uriel — silny, Barachiel — opiekun, Sealtiel — wielbiący.

— Wszyscy mamy możliwość pracy z aniołami; one są dla tych, którzy chcą poznać
ich mądrość i światło. Nie musimy być wyjątkowi, aby z nimi pracować, tylko musimy
mieć w sobie głębokie pragnienie połączenia naszych serc ich wielkością, a to
zaprowadzi nas do wspaniałego świata cudów i znaków. Anioły nie mogą zmienić
przyszłości, ale pomagają znaleźć narzędzia do naszego uzdrowienia, są wysyłane
Boga, aby nam pomóc. Anioły wysyłają nam też konkretne wiadomości, ważne jest,
aby umieć je dostrzec. Jak twierdzą angelolodzy, najwięcej wskazówek wysyła nam
Gabriel, bo to on jest archanielskim posłańcem i archaniołem komunikacji, sekretów
i siły. Gabriel jest jednym z najbardziej znanych archaniołów, głównie ze względu na
jego obecność w Biblii jako anioła, który pod postacią gwiazdy prowadził mędrców
do Chrystusa. Gabriel pojawia się; gdy zwiastował Zachariaszowi narodzenie Jana
Chrzciciela oraz kiedy NMP zwiastował narodzenie Jezusa.
Gabriel po hebrajsku oznacza "Bóg jest moją siłą", a zatem Gabriel jest bardzo
potężnym archaniołem, z którym można się połączyć. Archaniołowie łączą się
często z całymi grupami ludzi naraz, więc wiele osób może czuć się osobiście
związanymi z Gabrielem. Jak rozpoznać, że Gabriel jest blisko, jakie znaki wysyła?
Angelolodzy twierdzą, że jest ich całkiem sporo.

1. Białe lub miedziane złote światło
Pierwszym znakiem archanioła Gabriela jest ujrzenie białego lub miedziano-złotego
światła. Możesz zobaczyć to światło gdzieś kątem oka lub okiem wewnętrznego
umysłu lub w swojej wewnętrznej wizji, kiedy medytujesz, modlisz się do Gabriela
lub po prostu jesteś spokojny i pozwalasz myślom błądzić. Ten blask białomiedzianej anielskiej energii jest znakiem, że Gabriel przychodzi do ciebie, aby cię
prowadzić, inspirować i wspierać. Te błyski światła, kule światła, wokół ciebie lub w
twojej wewnętrznej wizji, są znakami Gabriela.

2. Poczucie, że archanioł Gabriel jest z tobą
Dla angelologów energia Gabriela jest jak czysta, rześka woda, która oczyszcza pod
każdym względem, jak zanurzenie się w najczystszym górskim jeziorze, które
doskonale odbija światło boskości, a jednocześnie jest tak relaksujące, że po prostu
chcesz się cieszyć kąpielą. Kiedy czujesz w sobie taki rodzaj energii, kiedy
zestrajasz się z większym poczuciem przejrzystości, z wielką miłością, możesz mieć
pewność, że Gabriel jest twoim towarzyszem.

3. Dostajesz wewnętrzne wskazówki
Jeśli żyłeś z problemami, nie mogłeś ich rozwiązać, wszystko wydawało się
beznadziejne, a nagle wstajesz i widzisz świat w innych barwach, to również znak,
że Gabriel przybył ci na pomoc. To Gabriel daje poczucie nagłego oświecenia,
zwłaszcza na temat celu twojego życia, twojej pracy, tego, co możesz stworzyć oraz
tego, jak możesz wybrnąć z wielu trudnych, życiowych sytuacji.
4. Specyficzne znaki fizyczne
Czwartym znakiem, że archanioł Gabriel jest z tobą, pracuje z tobą, prowadzi cię,
dociera do ciebie z wyższych sfer anielskich, jest to, że zaczynasz dostrzegać
fizyczne znaki, które są związane z jego obecnością — zaczynasz odczuwać
anielską energię, światło, ciepło, często nad czakrą serca lub na czubku głowy.

5. Anielska komunikacja poprzez twoje sny
Możesz też spotkać Gabriela w swoich snach. Ponieważ Archanioł Gabriel jest
związany z księżycem, intuicją i boską kobiecością, jest również bardzo misternie
związany ze światem snów. W Biblii też Gabriel przyszedł do Józefa we śnie, aby
opowiedzieć mu o nadchodzących narodzinach Jezusa. I Gabriel nadal dociera do
ludzi poprzez świat snów, więc zwracaj uwagę na swoje sny. Jeśli ich nie
pamiętasz, możesz zacząć je spisywać zaraz po przebudzeniu, bo może być tam
wiele wskazówek, wysyłanych przez Gabriela. Wskazówki, które otrzymasz od
niego w snach, nie są z reguły słowami wypowiadanymi przez anioła. To obrazy
klucze, pewne symbole, dlatego warto je zapamiętywać i odpowiednio czytać.
Możesz otrzymać konkretne wskazówki lub ogólny wgląd w to, dlaczego naprawdę
tu jesteś i jak możesz lepiej służyć innym.
Dlaczego warto szukać znaków od Gabriela? Angelolodzy nie mają żadnych
wątpliwości. Nawiązanie kontaktu z tym archaniołem jest dla każdego czymś bardzo
korzystnym. I choć Gabriel może zachęcić cię do wyjścia ze swojej strefy komfortu,
ma w tym swój cel. Pomaga odnaleźć ci właściwą drogę, abyś zaczął dobrze
zarządzać swoim życiem, abyś umiał służyć innym i wywierał pozytywny wpływ na
życie ludzi wokół ciebie. To da ci dużo radości, miłości, błogosławieństw i satysfakcji
z własnego życia.

https://dorzeczy.pl/religia/332659/biskupi-haitikraj-stal-sie-zakladnikiem-band-kryminalnych.html
pl / pk

Flaga Haiti, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay

Ludność cywilna staje się
zakładnikiem band kryminalnych,
z którymi policja sobie nie radzi.
Podpalona i ostrzelana została
katolicka katedra w stołecznym
Port-au-Prince. Miejscowa ludność
jest sterroryzowana i boi się
wychodzić z domów. Gwałty,
napady, grabieże i morderstwa są
na porządku dziennym. Dzieci są
porywane i siłą wcielane w szeregi
walczących o wpływy gangów.
Najbardziej zapalna sytuacja jest w Port-au-Prince i Cité Soleil, najbiedniejszym rejonie stołecznej
aglomeracji. Tylko w ciągu dziewięciu dni zamordowano tam ponad 470 osób. 3 000 rodzin
uciekło, ponieważ napastnicy zaczęli masowo podpalać domy mieszkalne. ONZ alarmuje,
że w pierwszych pięciu miesiącach tego roku odnotowano w kraju 540 porwań i 780 morderstw.
Wiele posterunków policji zostało opuszczone przez funkcjonariuszy. Biskupi Haiti podkreślają,
że bezsilność państwa zostawia pole dla silnie uzbrojonych gangów, które bezkarnie prowadzą
przestępczą działalność. "Nie możemy dłużej żyć jako potencjalna ofiara bandytyzmu. Z całą
mocą mówimy »nie« niepewności, przemocy i projektowi zniszczenia państwa" – piszą biskupi.

Bezpieczeństwo
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne.
Na całym Haiti, w tym w stolicy kraju, odnotowuje się wysoki poziom morderstw, napadów rabunkowych, porwań, włamań do
samochodów i domów. W tym karaibskim kraju, najbiedniejszym w całym regionie, panuje ogromna przemoc, dochodzi do licznych
uprowadzeń dla okupu przez miejscowe gangi, dlatego też należy zachować wyjątkową czujność i ostrożność. Zdarzają się
przypadki napaści na turystów przez uzbrojone osoby podszywające się pod policjantów, porwań oraz ataków na przyjezdnych na
drodze prowadzącej do/z lotniska. Przestępcy obserwują podróżnych przybywających na lotnisko, śledzą ich, a następnie atakują.
Odradza się korzystanie z transportu publicznego, w tym z tzw. „tap-tap”, gdzie często dochodzi do brutalnych napadów wobec
turystów, w tym z użyciem noża, a także do porwań.
Zachowaj szczególną czujność podczas wypłacania pieniędzy, staraj się korzystać z bankomatu znajdującego się w banku lub w
hotelu.
MSZ stanowczo odradza uczestnictwo obywateli RP w przypadku wystąpienia jakichkolwiek demonstracji – udział obcokrajowców
w protestach na Haiti jest nielegalny. W przypadku wystąpienia protestów, osobom przebywającym na miejscu zalecamy
stosowanie się do poleceń sił porządkowych oraz śledzenie komunikatów dotyczących bezpieczeństwa.
Haiti leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od czerwca do listopada występuje zagrożenie huraganami. Informacje i porady jak
zachować się w razie trzęsienia ziemi, tsunami lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.
https://www.gov.pl/web/panama/haiti-idp

https://pch24.pl/minely-3-lata-od-wygnaniachrzescijan-z-rowniny-niniwy-sytuacja-wciaz-jesttragiczna/

(Alkusz na równinie Niniwy, fot. Wikipedia)

Do wygnania chrześcijan z Równiny Niniwy doszło w nocy z 6 na
7 sierpnia 2014 roku. Kilkaset tysięcy wyznawców Chrystusa w
ciągu kilka minut musiało opuścić swe domy. Fundamentaliści
nie pozwalali im zabrać ze sobą żadnych rzeczy. Wiele osób
zostało zabitych na punktach kontrolnych, gdy oprawcy domagali
się od nich wyrzeczenia wiary w Chrystusa i przyjęcia islamu.
Islamiści równali z ziemią domy chrześcijan, a także kościoły i
miejsca kultu dążąc do wyeliminowania z tego terenu wszelkiej
obecności chrześcijańskiej.
Miejscowy Kościół nazwał tę eksterminację ludobójstwem z
powodu wiary.

https://pch24.pl/70-lat-temu-na-rakowieckiejkomunisci-zamordowali-szesciu-pilotow-wojskapolskiego/

(Skazani na śmierć lotnicy - August Menczak, Stanisław Michowski, Szczepan ŚciborFoto: Wikimedia Commons/Domena Publiczna)

70 lat temu, 7 sierpnia 1952 r., w murach więzienia
mokotowskiego rozstrzelanych zostało sześciu
oficerów lotników oskarżonych o „udział w spisku
mającym na celu obalenie siłą władz państwa i
szpiegostwo”. Większość z nich w czasie II wojny
światowej walczyła w polskim lotnictwie.
„Nasz ukochany Mąż i Ojciec – człowiek wielkiej prawości i patriotyzmu –
poniósł śmierć w swojej Ojczyźnie z rąk oprawców, w samym sercu
Polski, w Warszawie w więzieniu na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej.
To, co przeżyła nasza rodzina i On sam, nie jestem w stanie o tym
opowiedzieć” – wspominała po latach córka Szczepana Ścibiora Barbara
Sopyłło. Przez dziesięciolecia walczyła o pamięć o swoim ojcu i
odnalezienie jego szczątków.

https://youtu.be/LzMprn0vx64

https://pch24.tv/oni-nienawidza-polakowantypolonizm-to-sie-dzieje-rozmowa-pch24/

https://youtu.be/jJEfBnkhO0k

https://www.goniec.net/2022/08/10/daniazakazuje-szczepionki-przeciwko-covid-dlamlodziezy-ponizej-18-roku-zycia/
Dania zakazuje szczepień przeciwko Covid dla młodzieży poniżej 18
roku życia. Ci, którzy otrzymali pierwszy zastrzyk, zostali odcięci od
możliwości otrzymania drugiego zastrzyku po 1 września.

„Dzieci i młodzież bardzo rzadko poważnie chorują na COVID-19.
W związku z tym od 1 lipca 2022 r. dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
nie będzie mogła otrzymać 1zastrzyku,
a od 1 września 2022 r. nie będzie już można uzyskać 2 ]”,
czytamy w oświadczeniu rządu.
Pomimo tej decyzji w Danii, dzieci w Kanadzie kwalifikują się teraz do
otrzymania trzeciej dawki szczepionki Moderna ,
mimo że COVID
nie stanowi większego zagrożenia dla dzieci niż grypa ,
a Health Canada przyznaje,
że brak jest długoterminowych danych
dotyczących bezpieczeństwa.
Co więcej, różne organy zajmujące się zdrowiem zwróciły ostatnio uwagę
na ryzyko niepożądanych skutków, szczepionek COVID.
Niemieckie ministerstwo zdrowia ostatnio napisało na Twitterze ,
że 1 na 5000 osób, doświadcza „poważnego,
niepożądanego efektu” po szczepionkach.
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Ostał się tylko kościół...
Rapocin (niem. Rabsen) jest kolejną z opuszczonych, podgłogowskich wsi. Leży na
prawym brzegu Odry, około 5 km na zachód od Głogowa. W drugiej połowie lat 80.
XX w., rozpoczęło się wysiedlanie wsi. Z czasem wszystkie budynki, poza kościołem
zostały rozebrane. Ostatnią mszę odprawiono tu w 1988 r. Obecnie popada w coraz
większą ruinę. Na przykościelnym terenie wciąż jeszcze widać kilka starych mogił.
Przed wojną Rabsen liczył ok. 300 mieszkańców. Domy znajdowały się przy
Dorfstraße (ulicy Wiejskiej). Istniała tu m.in. poczta, tawerna Richtera, piekarnia
Alberta Schenka, czy kilka sklepów. Większość mieszkańców była katolikami.
Nieliczni protestanci na msze przepływali promem przez Odrę do Biechowa
(Beichau) lub udawali się do sąsiedniej wsi Bogomice (Biegnitz). Kilka lat temu ks.
Rafał Zendran, proboszcz głogowskiej kolegiaty zorganizował tu odpust wraz ze
spotkaniem dawnych mieszkańców. Przyjechało około 150 osób z Rapocina i
pobliskich Bogomic, a na spotkaniu nie brakowało emocji i łez…

Opuszczone miejscowości: Barszów , Biała Woda (województwo dolnośląskie), Białka (województwo dolnośląskie),
Biechów (Głogów) , Biedrzychowice Górne , Bogomice , Brachów , Budniki (Karkonosze) , Carlsthal , Coci episcopi , Czerwony Strumień , Czeski Las (Góry
Bardzkie) , Izera (Świeradów-Zdrój) , Janowa Góra , Kalinówka (województwo dolnośląskie) , Karłówek , Karncza Góra , Koberbrunn , Lubków (Szklary
Górne) , Małe Rynarcice , Ostra Góra (województwo dolnośląskie) , Pasternik (Kotlina Turoszowska) , Piaskowice (województwo dolnośląskie) ,
Pielgrzymów (województwo dolnośląskie) , Pilce , Prędocice , Rapocin , Rogóżka , Rybarzowice (województwo dolnośląskie) , Spalony Las , Strzegomice ,
Studzianka (Wierzbowa) , Wigancice Żytawskie , Wojciechów (powiat trzebnicki) , Wróblin Głogowski , Wrzosówka (województwo dolnośląskie) , Żarek
(województwo dolnośląskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rapocin

Barszczów:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barsz%C3%B3w

Pielgrzymów: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzym%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)

Czerwony Strumień: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwony_Strumie%C5%84

https://gazetawroclawska.pl/skazone-i-wysiedlone-miejscowosci-na-dolnym-slaskuzostal-tylko-kosciol-i-groby-mieszkancy-spotkali-sie-tu-po-latach/ar/c1-16657775
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https://gazetawroclawska.pl/skazone-i-wysiedlone-miejscowosci-na-dolnym-slaskuzostal-tylko-kosciol-i-groby-mieszkancy-spotkali-sie-tu-po-latach/ar/c1-16657775
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