
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

Czytaj też dobre wiadomości:  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-17.pdf                         

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

 

https://radiowarszawa.com.pl/ 

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

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

 

 

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

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

                                                     

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

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 
Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, 
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził 
Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 
Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza 
udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 
skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 
uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w 
miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: 
„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  
 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 
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Kongregacja Nauki Wiary 

  

      Instrukcja Dignitas personae 

 

                                      dotycząca niektórych problemów bioetycznych 

 
 
 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html

 

 

Kościół katolicki potępia wszelkie manipulacje genetyczne na komórkach 
zarodkowych i procedurę zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Szczegółowe 
stanowisko opisano w instrukcji Dignitas personae dotyczącej niektórych problemów 
bioetycznych Kongregacji Nauki Wiary, zwracając uwagę, że „Kościół potępia 
procedury in vitro i wszelkie techniki inżynierii genetycznej podejmowane w 
celu udoskonalenia i wzmocnienia naszego wyposażenia genetycznego”. Owe 
„manipulacje sprzyjają mentalności eugenicznej”, zagrażają pokojowemu współżyciu 
jednostek i „prędzej czy później, przyniosłyby szkodę dobru wspólnemu, tworząc 
sytuację, w której wola jednych przeważyłaby nad wolnością pozostałych”.      
 

      
https://pch24.pl/powstaly-syntetyczne-embriony-myszy-obudzily-pomysly-
na-rozwoj-syntetycznych-embrionow-ludzkich/
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(fot. flickr.com/ International Institute of Tropical Agriculture)    

 ...            https://pch24.pl/czy-dyskusja-wokol-moralnego-aspektu-in-vitro-ma-byc-tabu-mechmes-komentuje-histerie-wobec-podrecznika-do-hit-u/ 

 

(Źródło: Facebook/ BarbaraNowakMalopolskiKuratorOswiaty/) 
 

Barbara Nowak złożyła gratulacje prof. Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi 
słynnego podręcznika do przedmiotu „Historia i teraźniejszość”. Małopolska Kurator 
Oświaty zwraca uwagę, że jego popularność bije rekordy: https://pch24.pl/kurator-
barbara-nowak-o-slynnym-podreczniku-do-hitu-popularnosc-bije-rekordy/ 
  

 

 

Rafał A. Ziemkiewicz i Paweł Lisicki. "Polska Do 

Rzeczy" Źródło: DoRzeczy.pl  
https://dorzeczy.pl/plus/pol
ska-do-rzeczy/338395/lisicki-
polecam-podrecznik-
roszkowskiego-ziemkiewicz-
lewactwo-zawylo.html 
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(Flagi USA i Teksasu / fot. Pixabay) 

https://pch24.pl/teksas-we-wszystkich-szkolach-zawisna-tabliczki-z-mottem-bogu-ufamy/ 

 

Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/Wojciech Olkusnik /East News 
 

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-czarnek-nie-ma-przymusu-korzystania-z-
podrecznika-roszkowski,nId,6238471#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

Czytaj też: 
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/61
1548-skad-atak-na-podrecznik-do-hit-
ciekawa-uwaga-szefa-rdi 
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Minister Czarnek ostrzega: To jest wojna kulturowa. 
Mamy do czynienia z upadkiem wartości, na 
podstawie których funkcjonowaliśmy przez wieki 

Jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność, mówi się o prawie 
do posiadania dzieci, również przez grupy, które nie stanowią rodziny nawet 
nieformalnej, to mamy do czynienia z upadkiem wartości, które przez wieki 
pozwalały nam funkcjonować. O tym pisze Roszkowski - powiedział PAP szef MEIN 
Przemysław Czarnek.  
Chodzą słuchy, że jest pan kandydatem na prezydenta w najbliższych wyborach… 

Prof. Przemysław Czarnek: Chyba Zimbabwe (śmiech), ale też obiło mi się o uszy, 
że niektórzy tak mówią. Ale to miłe, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy mnie 
tak lubią. To żeby nie było za miło, zapytam, jakiej muzyki słuchał pan, 
jako nastolatek?  
 

Owszem, słuchałem - Beatlesów. Ale także, jeszcze za młodzieńca, słuchałem 
muzyki filmowej, takiej wchodzącej w lekką klasykę, do dziś ją lubię, choćby utwory 
genialnego Ennio Morricone. Teraz najchętniej nastawiam radio na RMF Classic, 
oczywiście oprócz Radia Maryja. 

A co z piosenkami patriotycznymi? Śpiewa pan? 

Tak, nawet śpiewałem w Chórze św. Cecylii w Lublinie, niestety, jak zostałem 
posłem, miałem więcej obowiązków w Warszawie, to przestałem chodzić na próby, 
więc jak każe uczciwość, przestałem też w nim śpiewać, żeby nie psuć fałszowaniem 
występów tego kameralnego, acz znakomitego chóru. Tak więc patriotyczne 
piosenki i pieśni, także religijne – jak najbardziej. 

Czyli jedno nie wyklucza drugiego - piję tutaj oczywiście do słynnego podręcznika 
do nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Książka ta jeszcze nie trafiła 
na zajęcia lekcyjne, a wydaje się, że swoją sławą przewyższyła już elementarz 
Mariana Falskiego.  
 
Gdybyście państwo, dziennikarze, zechcieli przeanalizować wszystkie podręczniki 
do historii i powynajdywać w nich różne „kwiateczki”, to by było fajnie. Ale nie, 
wszyscy się rzucili na biednego profesora Roszkowskiego, który ma po prostu 
własny pogląd na ten temat. 

Ciekawe jest to, że ludzi najbardziej oburzyły wątki obyczajowe w tym podręczniku. 

Bo to jest wojna kulturowa. Nie ludzi, ale tych, którzy rozkręcili hejt na ten temat. 
Miałem na konferencji prasowej bezczelne pytanie dziennikarza TVN24, w jakim 
trybie usuniemy fragment o hodowaniu ludzi w podręcznika. Otóż w jak 
najszybszym, po to, aby TVN24, w ślad za Donaldem Tuskiem i Platformą 



Obywatelską nie wykorzystywali dzieci poczętych in vitro do hejtu przeciwko 
profesorowi Roszkowskiemu, bo nie o tym on tam pisał. On tam napisał o rzeczach 
niezwykle ważnych – czyli o zmianach obyczajowych i kulturowych, które tak 
naprawdę stanowią kres naszej cywilizacji – łacińskiej i chrześcijańskiej. 
Bo faktycznie, jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność i mówi się 
o jakimś prawie do posiadania dzieci, również przez grupy, które nie są związkami 
małżeńskimi, nie stanowią rodziny nawet nieformalnej, to już mamy do czynienia 
z upadkiem wartości, na podstawie których funkcjonowaliśmy przez wieki. O tym 
pisze Roszkowski, o Chinach, o sztucznych macicach, pewnie jednak nie spodziewał 
się, że nie doprecyzowując i nie wskazując na konkretne fakty, ściągnie na siebie 
taką nawałnicę, zostanie w podły sposób zhejtowany, że zostaną do tego wciągnięte 
dzieci poczęte przy pomocy metody in vitro. Tymczasem w lutym tego roku 
to „Rzeczpospolita” donosiła, za czasopismem „Independent”, o tym, że „naukowcy 
z Chin stworzyli system robotów AI, który ma dbać o ludzkie embriony, ale – 
co ciekawe – nie w ciele matki. Te mają rosnąć, czy raczej być ‘hodowane’, 
w sztucznych łonach”. Ma to być wydajniejsze, niż naturalne sposoby i pomóc 
w powiększeniu populacji tego kraju, który ma wielki problem z liczbą narodzin. 

Nie spodziewał się pan, że podręcznik wywoła taką falę krytyki? 

Spodziewałem się, każdy podręcznik do Historii i Teraźniejszości, zwłaszcza takiego 
zasłużonego autora, jak Wojciech Roszkowski, zostałby skrytykowany. Natomiast 
krytyka, choćby najostrzejsza, to jest całkiem coś innego, niż taki zmasowany, pełen 
nienawiści hejt oparty na kłamstwie, a do tego doszło. 

„Wojna kulturowa” 

Zgodziłby się pan z twierdzeniem, że trwa walka o rząd dusz, stąd takie 
napięcie i emocje? 

Tak, to jest wojna kulturowa, w pełnym tego słowa znaczeniu, co więcej, 
znaleźliśmy się na froncie tej wojny, dlatego tak to wygląda. Jest to walka 
o świadomość młodych pokoleń, przecież nie przez przypadek nie uczono ich 
wcześniej o tym, co się działo pod koniec II wojny światowej i po II wojnie 
światowej, w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku. To nie nowość, już 
Norwid pisał w wierszu „Przeszłość”: „Nie Bóg stworzył przeszłość, i śmierć, 
i cierpienia, Lecz ów, co prawa rwie; Więc nieznośne mu dnie, Więc, czując złe, 
chciał odepchnąć wspomnienia”. Wszyscy ci ubecy, potomkowie ubeków, resortowe 
dzieci rozsiane po rozmaitych stacjach telewizyjnych, postkomuniści, którzy się 
uwłaszczyli na polskim majątku narodowym po 1989 roku, w ogóle nie chcą mówić 
o najnowszej historii, bo to nie jest dla nich powód do dumy – 
mówiąc najdelikatniej. 

Żeby być szczerą, w tym podręczniku są fragmenty, które wzbudzają na mojej 
twarzy uśmiech, i nie mówię tylko o kawałku dotyczącym muzyki. 



Na moich też. Ale powtórzę, gdyby tak prześledzić wszystkie podręczniki do historii 
i do WOS-u, więcej by się tego znalazło, tylko jakoś, dziwnym trafem, nikt się tym 
nie interesuje. 

Jak powstają podręczniki? Minister Czarnek dzwoni do prof. Roszkowskiego i prosi: 
szanowny panie Wojciechu, wymyśliłem nowy przedmiot, trzeba napisać 
do niego opracowanie? 

Podręczniki piszą autorzy, którzy są zatrudnieni w tym celu przez wydawnictwa. 
Każde wydawnictwo może zaproponować swój podręcznik, warunkiem jest, aby 
realizował on podstawę programową. Prawdą jest, że minister Czarnek wymyślił 
przedmiot, zresztą razem z dyrektorami szkół i nauczycielami historii. 
Debatowaliśmy o tym, jak dotrzeć do młodzieży z najnowszą historią, nie tylko 
do tych kilku procent uczniów, którzy wybierają historię czy WOS na maturze, tylko 
do wszystkich. Bo to jest niezwykle ważne, by znać procesy historyczne, które 
bezpośrednio rzutują na dzisiejszą rzeczywistość. A tego całe pokolenia Polaków nie 
znają, dlatego są podatni na manipulacje. To my wymyśliliśmy przedmiot 
w ministerstwie, potem zatrudniliśmy zespół ekspertów, historyków uznanych, żeby 
stworzył podstawy programowe – co się ma znaleźć w siatce godzin, w tematach 
nauczania tego przedmiotu. Po ich ogłoszeniu każde, nawet najmniejsze 
wydawnictwo, w każdym miasteczku w Polsce, mogło się podjąć opracowania 
podręcznika, który może trafić do szkół. Pod warunkiem, że przejdzie procedurę 
dopuszczeniową: powołuje się trzech rzeczoznawców, dwóch merytorycznych, 
jednego językowego, jeśli cała trójka wyda opinię pozytywną, ministerstwo wydaje 
zgodę na używanie podręcznika. Zgodę, nie nakaz. Inna sprawa, że nauczyciel – 
a tego przedmiotu będą uczyli historycy - nie ma obowiązku używania 
jakiegokolwiek podręcznika, ma za to obowiązek realizowania podstawy 
programowej, może w tym celu przygotować swoje własne materiały. 

Ten następny podręcznik – kiedy może zapaść decyzja co do jego dopuszczenia 
do użytku w szkołach? 

W najbliższym czasie. Jeszcze tylko wydawnictwo musi uwzględnić uwagi dwóch 
recenzentów, a – jak słyszałem – ma bardzo dobry kontakt z recenzentami, więc 
bardzo szybko taka zgoda powinna się pojawić. Później będzie kolejny podręcznik, 
wydawnictwa Oświatowiec, który został najpóźniej złożony, bo 5 lipca. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej wydawnictw, które zechcą 
napisać podręcznik do nowego przedmiotu. Zwłaszcza, że to będzie już II klasa 
i podstawa programowa dotyczyć będzie okresu od 1980 do 2015 roku. Zobaczycie 
wtedy państwo, jaki będzie krzyk niebywały tych wszystkich hejterów, którzy sami 
nazywają się demokratami, a w gruncie rzeczy są totalsami, którzy nie uznają 
pojęcia wolność poglądów. Wszystko, co nie jest lewicowe bądź lewackie absolutnie 
nie powinno mieć miejsca w przestrzeni publicznej, bo oni się na to nie zgadzają 
w ramach swojej tzw. tolerancji. Tak, spodziewam się, że to dopiero będzie 
niebywały krzyk.  https://wpolityce.pl/polityka/611929-minister-czarnek-ostrzega-to-jest-wojna-kulturowa
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(fot. pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne/chłopcy) 
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https://czir.org/i-slubuje-ci-znamy-haslo-i-date-
ogolnopolskiego-narodowego-marszu-dla-zycia-i-rodziny/ 
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https://wiadomosci.wp.pl/byla-swiadkiem-jehowy-opowiada-co-przezyla-bylam-gotowa-umrzec-dla-boga-
6803813336496257v

 
 

                              
Pomnik Matki Bożej w Medjugorie Źródło: PAP/EPA / FEHIM DEMIR 

https://dorzeczy.pl/opinie/337093/chmielewski-zagadka-medjugorja.html
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Modlitwa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: pixnio.com / Marko Milivojevic 
 

Władze Indonezji ostrzegły ludność przed działalnością sekty chrześcijańskiej z Chin. 
W sposób agresywny werbuje ona nowych zwolenników zwłaszcza wśród 
nastolatków w zamieszkanej w większości przez katolików prowincji Małe Wyspy 
Sundajskie Wschodnie. Członkowie „Kościoła Boga Wszechmocnego” (CAG), 
znanego również jako „Eastern Lightning” (Wschodnie Oświecenie), 
za pośrednictwem mediów społecznościowych skupiają się głównie na pozyskiwaniu 
kobiet i dzieci. 

Niebezpieczna sekta 

Przedstawicielka władz powiedziała azjatyckiej katolickiej agencji prasowej 
UCANews, iż CAG nie ma swoich świątyń, lecz działa na platformach Whatsapp 
i Facebook. W tym roku odbyły się dwa spotkania prezentacyjne w sanktuarium 
maryjnym w mieście Ruteng. 

Władze wezwały duchownych katolickich i protestanckich oraz dyrektorów szkół, 
aby informowali o wszelkiej działalności CAG. Proboszcz katolicki Laurensius Sopang 
powiedział agencji, że jego księża są na tę sprawę uwrażliwieni. – Będziemy 
współpracować z władzami, aby stłumić wpływy sekty – zapewnił kapłan. 

Świecki katolik Markus Dermin oświadczył, że członkowie sekty są aktywni 
na Facebooku od około sześciu miesięcy. – Jeśli nie rozumiemy dobrze nauczania 
katolickiego, to na pewno wpadniemy w ich pułapkę. Oni na przykład nie zgadzają 
się na spowiedź uszną przed kapłanem. Odbyłem z nimi długą debatę, dlatego 
usunęli mnie z grupy – stwierdził Dermin. Podkreślł, że katolicy muszą być czujni 
i przestrzegać prawdziwej nauki Kościoła katolickiego. 
https://dorzeczy.pl/religia/337333/wladze-indonezji-ostrzegaja-przed-sekta-chrzescijanska-z-chin.html 

 

https://dorzeczy.pl/religia/337333/wladze-indonezji-ostrzegaja-przed-sekta-chrzescijanska-z-chin.html


(fot. prtscr/youtube/ zayazd (zdjęcie ilustracyjne ) ) 

https://pch24.pl/zbudowala-kapliczke-z-wlasnej-emerytury-bawarska-katoliczka-kontynuuje-
dawna-tradycje/

 

(pixabay.com) https://pch24.pl/sanitarysci-ani-kroku-dalej-
nie-pozwolmy-zamknac-nas-w-domach/ 
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https://kultura.onet.pl/sztuka/oltarz-mariacki-spakowano-do-30-skrzyn-mialy-jechac-do-nowego-jorku/770rkzw   

 

https://kultura.onet.pl/sztuka/oltarz-mariacki-spakowano-do-30-skrzyn-mialy-jechac-do-nowego-jorku/770rkzw


                           
 
Górale w Zakopanem Źródło: PAP / Grzegorz Mamot 
 

 

Trwa 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, w którym 
biorą udział górale z całego świata. https://dorzeczy.pl/kraj/337768/festiwal-w-
zakopanem-przyjechali-gorale-z-calego-swiata.html

 

https://dorzeczy.pl/kraj/337768/festiwal-w-zakopanem-przyjechali-gorale-z-calego-swiata.html
https://dorzeczy.pl/kraj/337768/festiwal-w-zakopanem-przyjechali-gorale-z-calego-swiata.html
https://dorzeczy.pl/kraj/337768/festiwal-w-zakopanem-przyjechali-gorale-z-calego-swiata.html


https://youtu.be/Usz2NNK-p08    

 
https://youtu.be/ELN9Bod5TMw 

 https://youtu.be/spSuq0NxAk0    

https://youtu.be/HeYDfT4XtHE 

https://youtu.be/I8fO19EPMGU 

Górale świata w Zakopanem odc. 3 - https://youtu.be/S1G7OKkBCNM 
 

 

https://youtu.be/Usz2NNK-p08
https://youtu.be/ELN9Bod5TMw
https://youtu.be/spSuq0NxAk0
https://youtu.be/HeYDfT4XtHE
https://youtu.be/I8fO19EPMGU
https://youtu.be/S1G7OKkBCNM


Malownicze krajobrazy przyciągają do Kamiannej turystów z różnych zakątków Polski, ale również zza granicy /INTERIA.PL                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czytaj więcej na https://www.styl.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-kamianna-tam-naprawde-
odetchniesz,nId,6230902#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

Spis treści: 
 01 Historia Kamiannej 

 02 Kamianna miodem płynąca 

 03 Dlaczego warto przyjechać do Kamiannej? 

 

 

  

https://www.styl.pl/podroze/news-polska-na-wlasne-oczy-kamianna-tam-naprawde-odetchniesz,nId,6230902#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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Została wyświęcona na katolickiego księdza. Zaraz 
potem odprawiła pierwszą w swoim życiu Mszę Św. 
[FRAGMENT KSIĄŻKI] 

"Została wyświęcona na potrzeby sytuacji nadzwyczajnej – na wypadek masowych prześladowań, 
po to, aby jako więźniarka mogła udzielać sakramentów kobietom z nią uwięzionym. Rozumiała to 
i do dziś o tym mówi. To, co zrobili z Felixem Davídkiem, nie było demonstracją, rewolucją, 
zamachem na tradycję. Oboje wierzyli, że zrobili to, co zrobić musieli. Pewnie z tego powodu 
Javorová nigdy się ze swoim kapłaństwem nie obnosiła, po upadku komunizmu zachowywała jak 
najdalej posuniętą dyskrecję" — pisze w swojej książce "Byłam katolickim księdzem. Historia 
Ludmily Javorovej, kobiety wyświęconej w Czechach" Tomasz Maćkowiak. 

Foto: Archiwum prywatne Tomasza Maćkowiaka  -  Ludmila Javorová (ur. 31 stycznia 1932 w Brnie) – działaczka Kościoła podziemnego 

w Czechosłowacji, członkini tajnej wspólnoty katolickiej Koinótés, wikariusz generalny i asystentka biskupa Felixa Davídka  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Javorov%C3%A1 

To również ciekawa, bo pełna paradoksów, opowieść o czeskim Kościele. Kościół w 
Czechosłowacji już w latach 50. został przez komunistyczne władze zmuszony do 
działania w podziemiu.  

Zlikwidowano zakony, zabroniono kształcenia nowych księży, proboszczowie zostali 
podporządkowani partyjnym sekretarzom, a tych, którzy nie chcieli się ugiąć, 
więziono i torturowano.  

Kościół zszedł do podziemia, gdzie nauczano, prowadzono seminaria, odprawiano 
msze. To akty wielkiej wiary "zwykłych" obywateli jednego z najbardziej laickich dziś 
państw w Europie.  https://kultura.onet.pl/fragmenty-ksiazek/zostala-wyswiecona-na-katolickiego-ksiedza-codziennie-odprawia-msze-

w-swojej/tej24wz?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_kultura&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 
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Zwyczaje u Toradżów mieszkańców  indonezyjskiej wyspy Celebes (Sulawesi) 

Manene. Wyjmij wnusiu babcię i dziadka z grobu 

 

Co kilka lat w lipcu lub sierpniu  

setki zmumifikowanych zwłok są wyciągane z grobów  

i ubierane w wioskach Toradżów  

w ramach rytuału ku czci ich duchów i składania ofiar. 

https://podroze.onet.pl/aktualnosci/dziadku-
czemu-sie-dziadek-nie-usmiecha-bo-jestem-
martwy-wnusiu/pdxsj4h

 

https://youtu.be/Bd5gWP7zDFk   2018:  https://youtu.be/qreFpG6UIrw 
2021: https://youtu.be/JrnfMJHVkbU  2017: https://youtu.be/YwbYXz0dyQU 
2010:  https://youtu.be/HLqNUQOB32s 
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