
     
 
https://youtu.be/11TetuY_WGA 
 

   
https://maraton.amnesty.org.pl/iran-vahid-afkari?gclid=EAIaIQobChMIi9zSuubs-wIV2UQeAh2FtAupEAEYASAAEgKVyPD_BwE 
 

Uwolnij Vahida Afkariego, który razem z braćmi został niesprawiedliwie 
uwięziony w 2018 roku w Iranie za pokojowy udział w protestach. Vahid 
jest nadal przetrzymywany w izolatce i torturowany. 
 
 

 
 

Podpisz Petycję 

https://youtu.be/11TetuY_WGA
https://maraton.amnesty.org.pl/iran-vahid-afkari?gclid=EAIaIQobChMIi9zSuubs-wIV2UQeAh2FtAupEAEYASAAEgKVyPD_BwE


https://dajcieleczyc.pl/obrona-dr-
martyki/dziekujemy/?ido=OTczNA 
 
 
 
 

 
 

 
 

Podpisz Petycję 

https://dajcieleczyc.pl/obrona-dr-martyki/dziekujemy/?ido=OTczNA
https://dajcieleczyc.pl/obrona-dr-martyki/dziekujemy/?ido=OTczNA


https://puncs.pl/ 
 

 
 

 

Zapisujemy nowych słuchaczy 
jeszcze do końca roku, serdecznie 
zapraszamy aby wejść na 
zakładkę “rejestracja” i wypełnić 
formularz. https://puncs.pl/rejestracja/ 

 

Zapisz się 
do 30. XII 

https://puncs.pl/
https://puncs.pl/rejestracja/


 
 
 

„Wszyscy jesteśmy z pewnością niedoskonałymi narzędziami Opatrzności, która posługuje się nami, by dokonać 
wielkich rzeczy, dla których nasze własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego zobowiązuje nas do wielkiej 
skromności, lecz z drugiej strony ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby usprawiedliwiony, gdybyśmy 

postrzegali nasze osobiste doświadczenia, jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia” 

 
 

 

Robert Schuman 
 



 

 
 

Materiały dla rodzin (i nie tylko) przeznaczone są do indywidualnej 
formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego 
dla Kościoła w Polsce: Wierzę w Kościół Chrystusowy.  
 

Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła                      
ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.  
Ufamy, że przygotowane rozważania zachęcą Państwa                                                   
do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła                                 
parafialnego i powszechnego. Rozważania zostały przygotowane                               
na poszczególne niedziele w ciągu całego roku.  
 
Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na 
poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu.                                                 
Każdy moduł składa się z 3 części:                                                                    

 

-  wprowadzenia: najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat                             

 

-  „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z 
odniesieniem do życia rodzinnego                                                                                                                    

 

-  oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań. 
 
Czytaj więcej na stronach w:   Rok Kościelny .

 

Program 
duszpasterski -  
czytaj i słuchaj:  
 
  

  https://www.youtube.com/@FARO_TV 
 
 

1. Czym jest Kościół?    

https://youtu.be/-2wIzlgDmW4   
 

2. W Kościele uczę się 
kochać.   https://youtu.be/jLTycsUsyhE 

c.d.n. 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Rok_Koscielny.pdf
https://www.youtube.com/@FARO_TV
https://youtu.be/-2wIzlgDmW4
https://youtu.be/jLTycsUsyhE


kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disney-
oswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci 

 

 

Producenci Disney’a uznali, że propagowanie ideologii LGBT wśród najmłodszych 
fanów to za mało i przeszli sami siebie w ponurym dziele deprawacji. W najnowszym 
serialu, dostępnym również w Polsce na platformie Disney+, pojawia się scena, w 
której dzieci trzymają tabliczki z napisem „kochamy cię, szatanie”. 

Na Twitterze pojawiły się wpisy ze zrzutami ekranu z najnowszego serialu 
Disneya The Santa Clauses (w Polsce dostępnego pod tytułem Śnięty Mikołaj). 
„KOCHAMY CIĘ SZATANIE na ekranie. Brawo Disney. Biznes się kręci. A naiwni 
ludzie znów zabiorą swoje dzieci do Disneylandu. Dajecie radę” – napisał jeden z 
użytkowników. „Przestali już ukrywać swoją agendę” – dodaje inny. 

Wybryk Disney’a z zadowoleniem odnotowano również na internetowym forum 
Świątyni Satanistycznej, po czym użytkownicy naigrywali się z „chrześcijańskich 
mam”, które „rzuciły się” na ten „niewinny żart” w wykonaniu cenionej niegdyś 
wytwórni dla dzieci. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki wybrnął z tej sytuacji polski 
tłumacz. Skoro po angielsku przestawiono literki, to w polskiej wersji dokonano tego 
samego zabiegu, zamiast „kochamy Mikołaja”, pisząc „kochamy łojakami”. 
 

Disney zapowiedział wprowadzenia „parytetów” homoseksualno-genderowych do 
wszystkich bajek i programów dla dzieci, w których ma pojawiać się przynajmniej 
jeden bohater z zaburzeniami psychicznymi na tle seksualności bądź płci. Teraz 
okazuje się jednak, że sodomia i „transpłciowość” to za mało, a Disney ni stad ni 
zowąd sięgnął po najcięższy kaliber, promując satanizm. 

 

„Wybryk” 
Disney’a 

przeszli sami siebie w dziele deprawacji. 

Ostrzeżenie dla Rodziców! 

https://pch24.pl/kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disney-oswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci/
https://pch24.pl/kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disney-oswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci/


XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży 
„Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
 

 
   

Cztaj więcej na stronach: Rok Kościelny . 

 

 

https://sdmpolska.pl/ 
 

Omówienie tego zagadnienia na stronach: 
Rok Kościelny . 

 

  

Główna nagroda: 2 000 zł 

https://parafia-rabka.swmm.eu/Rok_Koscielny.pdf
https://sdmpolska.pl/
https://parafia-rabka.swmm.eu/Rok_Koscielny.pdf


https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-
dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/ 
 

 
 

 

https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-

socjolozka-elzbieta-korolczuk/ 

 
 
 
 

 

https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/
https://pch24.pl/macierzynstwo-to-nie-ojcostwo-dlaczego-nie-jest-to-dzisiaj-tak-oczywiste/
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-socjolozka-elzbieta-korolczuk/
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/o-macierzynstwie-i-corectwie-wywiad-z-socjolozka-elzbieta-korolczuk/


https://www.advocate-art.com/showcase?query=Christmas 

Grafiki Bożonarodzeniowe  !!!  nigdzie nie ma Pana Jezusa, ani 
Maryi ani św. Józefa  !!!!  ktoś tego pilnuje !!                                                 

 
 

 
 

 
Grupa naukowców z Uniwersytetu w Jerozolimie postanowiła przetłumaczyć „Ave 
Maria” na aramejski, język używany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
oczywiście przez Jego Najświętszą Matkę Dziewicę Marię z Nazaretu. 

Zatrudnili dwóch piosenkarzy i nagrali utwór.  Kiedy go słuchano, odkryto, że 
eliminuje migreny, depresję i lęk u ludzi. Pacjenci z rakiem cudownie 
wyzdrowieli, słuchając tego utworu przez kolejnych 21 dni.  
Zatem zamknij oczy i słuchaj z wiarą tę pieśń. Podziel się tym z innymi, ponieważ 
wszyscy, a zwłaszcza czciciele Matki Bożej powinni usłyszeć tę pracę, niewątpliwie 
inspirowaną Duchem Świętym!  

 
Ave Maria In Aramaic (Canto/Song):   https://youtu.be/bZNwjct_74o 

Ave Maria, Bach Gounod, Piano Clássica, Relaxante: https://youtu.be/CBmWVFOYDpU 

Ave Maria di Caccini (Vavilov) - Nina Solodovnikova:   https://youtu.be/4eVr0ieTx6w 
Luciano Pavarotti - Ave Maria (Schubert):   https://youtu.be/XpYGgtrMTYs 
Ave Maria - Schubert (Extended):   https://youtu.be/xXsU44mu9zg 
 

 
 

 
                             

 

https://www.advocate-art.com/showcase?query=Christmas
https://youtu.be/bZNwjct_74o
https://youtu.be/CBmWVFOYDpU
https://youtu.be/4eVr0ieTx6w
https://youtu.be/XpYGgtrMTYs
https://youtu.be/xXsU44mu9zg


Postchrześcijaństwo. Czas mroku i nadziei  

https://stacja7.pl/felietony/postchrzescijanstwo-

czas-mroku-i-nadziei/ 

 

Duchowe zagubienie, które przeszywa na wskroś współczesną kulturę, 
przypomina ciemność adwentu. Tęsknimy, choć nie wiemy do końca za 
czym. Źródłową opowieścią dla chrześcijaństwa jest nadzieja. Czas sobie 
przypomnieć, co to oznacza. 

Przed seansem filmu Johnny nie znałem księdza Jana Kaczkowskiego...  
Od momentu, gdy zobaczyłem ten film, wysłuchałem chyba wszystkiego, 
co Kaczkowski miał ludziom do powiedzenia, a przynajmniej tego, co 
można znaleźć w serwisie YouTube. Szczególnie podoba mi się jego 
nauczanie poświęcone adwentowi. 

Dzieje zbawienia przyspieszają wraz z wcieleniem. Bóg „wrzuca” samego 
siebie w biologię – pojawia się pewnego czasu w jajniku pewnej młodej 
Żydówki w konkretnym miejscu i czasie. Czas adwentu, to okres przełomu 
Wielkiej Opowieści. Nie rozumiałem, gadania o corocznym oczekiwaniu na 
przyjście. Przecież On już przyszedł, więc roraty i zapalanie świeczek to 
tylko theatrum, a ja jestem co najwyżej widzem całego tego – najczęściej 
niezbyt umiejętnie wystawianego – przedstawienia... 

Kaczkowski podkreśla, że Bóg ma przyjść we mnie, a cała historia ma 
realnie wydarzyć się w moim środku, w analogicznej do historii 
objawienia dynamice. W kilku krótkich filmikach Kaczkowski wykłada 
najważniejsze treści teologiczne adwentu. Po pierwsze, ten czas to nie 
żadne radosne oczekiwanie. Kolor szat liturgicznych jest fioletowy. Kościół 
cierpi w oczekiwaniu. I – słowo klucz dla adwentu – nadzieja. 

https://stacja7.pl/felietony/postchrzescijanstwo-czas-mroku-i-nadziei/
https://stacja7.pl/felietony/postchrzescijanstwo-czas-mroku-i-nadziei/
https://stacja7.pl/felietony/film-johnny-zywot-liberalnego-swietego-recenzja/


Przewodniczką nadziei jest Maryja. Dziś, gdy mówimy, że kobieta jest w 
ciąży, podkreślamy ciężar, trudność tego stanu. W staropolszczyźnie 
mówiono, że kobieta jest przy nadziei. Roraty powinny przypominać o 
nadziei, przy której jest matka Boga. Ale robią to tylko za pomocą świec, 
które ledwie rozpraszają mrok świątyni. Kulturowo znajdujemy się dziś w 
takim właśnie adwencie, w czasie mroku dla Kościoła. 

Cała historia wcielenia, a więc i przemiany człowieka, zaczyna się tak,             
jak zatytułowany jest jeden z tekstów Tischnera poświęconych Bożemu 
Narodzeniu – od Nocy zdziwienia. Zdziwienie przychodzi z zewnątrz, 
możemy, a nawet powinniśmy, go szukać, ale przychodzi właśnie 
wówczas, gdy się tego nie spodziewamy. Gdy jesteśmy zaprzątnięci 
swoimi sprawami, zdziwienie przychodzi mimochodem i jakby przez 
przypadek. Jest jak szafa z Opowieści z Narnii. Pierwszy ruch nie należy 
do nas. Żeby jednak być przygotowanym na autentyczne zdziwienie, 
trzeba dać sobie nadzieję. „chrześcijaństwo weszło w dzieje jako żywe i 
głębokie doświadczanie nadziei”. Nadzieja nie jest emocją ani uczuciem, 
nie jest krótkotrwałym i ulotnym stanem. Nadziei trzeba zaufać, emocjom 
nie warto. Nadzieja to postawa, która musi być osadzona w świecie, w 
naszej indywidualnej teraźniejszości. Jednocześnie jednak jest wychylona 
w przyszłość – oczekuje, że wydarzy się coś dobrego. Można żywić głupią 
nadzieję. Dzieje się tak wtedy, gdy nie jesteśmy osadzeni w naszym tu i 
teraz. Dojrzała nadzieja to taka, która przynosi owoce. Jednocześnie w 
samą nadzieję wpisana jest zmienność, musimy być otwarci na możliwość 
utraty. To nie konsumpcja owocu, ale oczekiwanie na pojawienie się 
zdrowego pączka. Im więcej w nas nadziei, tym zło wydaje się bardziej 
kruche, my zaś jesteśmy bardziej uważni i zdolni do działania. Uważność 
to bardzo ważna cecha dla każdej duchowości. Cel jest taki, żeby z 
każdego wydarzenia, a nawet każdego bodźca, jaki dochodzi do naszych 
umysłów, wyciągnąć, ile się tylko da. To konkretna, duchowa praca. 
Tischner w zakończeniu eseju przypomina napis, który Dante umieścił 
nad bramą piekieł: 

 „Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie”. 

 
 

Fragment tekstu „Postchrześcijaństwo. Czas mroku i nadziei” autorstwa 
Konstantego Pilawy z najnowszego numeru czasopisma idei „Pressje”.

 



widzieliscie-fejkowego-aniola-stroza-na-
przejsciu-ten-jest. 
 

 
 

Mamy mrożące krew w żyłach wideo, jest prawdziwe. Sytuacja wydarzyła 
się kilka dni temu. 8 grudnia przypadkowa kobieta uratowała życie 
dziecku na przejściu dla pieszych. 
 

Zaczęło się tak, jak zwykle. Samochód osobowy zatrzymał się na lewym 
pasie ruchu jezdni jednokierunkowej, aby zgodnie z prawem przepuścić 
pieszą wchodzącą z prawej strony. Prawy pas był w tym momencie pusty. 
Nagle z lewej pojawiło się biegnące dziecko. Pewnie spieszyło się do 
domu ze szkoły albo chciało zdążyć na autobus. Piesza zrobiła coś 
pozornie zaskakującego: złapała je za plecak i przewróciła na ziemię. 
Chwilę później okazało się dlaczego. Prawym pasem pędził nieduży 
autokar, który nie miał zamiaru się zatrzymać. Gdyby nie kobieta, która 
błyskawicznie i intuicyjnie zareagowała, sytuacja pewnie skończyłaby się 
tragicznie. Oczywiście znów pojawiają się wątpliwości dotyczące 
autentyczności tego materiału, ale tym razem wideo wygląda na 
prawdziwe. Skąd przechodząca kobieta wiedziała, że należy tak 
zareagować? Pozornie autokar nadjeżdża za nią.                                        

 

                                                                 https://youtu.be/-9ur8zTqGdI 
 

 

https://moto.pl/MotoPL/7,88389,29270223,widzieliscie-fejkowego-aniola-stroza-na-przejsciu-ten-jest.html
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,29270223,widzieliscie-fejkowego-aniola-stroza-na-przejsciu-ten-jest.html
https://moto.pl/Porady/7,115892,25961531,male-samochody-osobowe-dobre-nie-tylko-do-miasta-ale-i-w-trase.html#anchorLink
https://moto.pl/piesi#anchorLink
https://youtu.be/-9ur8zTqGdI


„Żaden kapłan nie posiada prawa, żeby 
wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy 
modlitwy, których nie przewiduje mszał”. 

UWAGI TEOLOGICZNO-LITURGICZNE DOTYCZĄCE                                 
ODMAWIANIA MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA I JEJ ZWIĄZKU Z MSZĄ ŚWIĘTĄ 

 

1. Liturgia Mszy ma swój stały porządek i żaden kapłan nie posiada 
prawa, żeby wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy modlitwy, których 
nie przewiduje mszał.  



O ile formy pobożności ludowej i prywatne modlitwy wiernych są w 
pewnym stopniu kształtowane przez potrzeby wiernych, o tyle przebieg 
liturgii i jej strukturę określają księgi, które Kościół opracowuje i 
przedstawia jako formy wzorcowe i obowiązujące. 

 

2. Dodawanie innych modlitw podczas Mszy świętej może sugerować 
wiernym, że w trakcie celebracji mszalnej czegoś brakuje, dlatego 
potrzebny jest jakiś dodatek, specjalna modlitwa, a przecież każda Msza 
jest uobecnieniem paschalnego misterium Chrystusa. 

3. Warto zwrócić uwagę, że nawet w uroczystości Matki Bożej 
albo świętych, modlitwy mszalne są adresowane do Pana Boga, 
nigdy bezpośrednio do świętego. Taka jest istota liturgii, gdyż jest 
ona wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W Eucharystii 
sprawujemy dzieło naszego odkupienia i oddajemy chwałę Bogu razem z 
Maryją, aniołami i świętymi. W żadnym wypadku nie zapominamy o nich i 
nie tracimy ich z pola widzenia, ale też w liturgii nie zwracamy się 
bezpośrednio do nich, a raczej w jedności z nimi zwracamy się 
wspólnie do Boga, co bardzo dobrze wyraża konkluzja prefacji 
(„Dlatego z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem z nimi wołając” – w tym lub w zbliżonym brzmieniu).                  
W liturgii jesteśmy w jedności z Maryją, Aniołami oraz Świętymi                                     



i mamy nadzieję znaleźć się kiedyś w pełnej wspólnocie z nimi, ale nie 
koncentrujemy się na nich samych. Nawet gdy obchodzimy w roku 
liturgicznym ich uroczystości, święta i wspomnienia, wysławiamy przede 
wszystkim dzieła Boże zdziałane w nich i przez nich. Nic nie stoi 
natomiast na przeszkodzie, by po zakończonej liturgii zwrócić się z 
wezwaniem także do tych, z którymi w liturgii byliśmy skupieni na Bogu                  
i Jego paschalnym dziele. 

 

4. Ponadto powstaje problem praktyczny: w jednej parafii odmawiamy tę 
modlitwę, a w drugiej nie. Albo w tej samej parafii jest ksiądz X, który ją 
odmawia podczas każdej celebracji, a po nim odprawia ksiądz Y, który tej 
modlitwy nie odmawia: nie dlatego, że ją deprecjonuje, tylko chce być 
wierny księgom liturgicznym i nie dodaje w trakcie liturgii mszalnej innych 
modlitw, które sugeruje mu osobista pobożność albo postulaty określonej 
grupy wiernych. 

5. Włączanie do liturgii mszalnej dodatkowych modlitw tworzy 
wrażenie, jakby sama Msza święta była jakoś niepełna, 
niewystarczająca i potrzebowała uzupełnienia czy to przez 
modlitwę, czy to przez jakiś inny pobożny akt.                                                      



6. W tym kontekście kilka istotnych pytań: „Czy wprowadzając na końcu 
Mszy modlitwę do św. Michała Archanioła, pamiętamy, że to przede 
wszystkim paschalne misterium Chrystusa obecne w Eucharystii jest 
naszym ratunkiem i naszym zabezpieczeniem przed zakusami diabła? 
Rzecz nie w tym, by negować szczególną misję Archanioła Michała w 
opiece nad Kościołem, bo to sam Bóg wyznacza obowiązki aniołom i 
ludziom (por. kolekta ze święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała), 
ale w tym, by nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św. 
Michała ma niepełną wartość. Czy dodając modlitwy do Maryi lub 
innych świętych, pamiętamy, że to przede wszystkim sam 
Chrystus na wiele sposobów realnie obecny w Eucharystii 
oręduje za nami u Ojca (Rz 8,34),                                                                             

7. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest więc to, aby tam gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św. 

Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej 

zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu).                                               

Źródło tekstu modlitwy: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.

 



nie-trzeba-poprawiac-eucharystii 

 

Pamiętam taką sytuacje, gdy w wakacje, w jednej z pomorskich parafii, 
niejako „z automatu” zacząłem modlić się znanymi słowami: „Święty 
Michale Archaniele…”. Po mszy św. proboszcz wziął mnie pedagogicznie, 
w zakrystii, na bok i zapytał: „Ojciec jest niewierzący?”. Zapytałem: 
„Dlaczego? Skąd taki wniosek?”. „Eucharystii nie trzeba już poprawiać” – 
usłyszałem. Sama w sobie jest egzorcyzmem, gładzi grzechy powszednie, 
jest szczytem i źródłem. „Ojciec w to nie wierzy?” – zapytał. 
Odpowiedziałem: „Wierzę”. Od tej pory zacząłem intuicyjnie zastanawiać 
się nad formułami, modlitwami „poprawiającymi” mszę św., które nie są 
przez ryt dopuszczane. A jest ich wiele. Nie tylko ta do św. Michała 
Archanioła (piszę „do”, bo jej słowa mówią jasno, że nie chodzi o 
modlitwę za jego wstawiennictwem, a to formuła niezgodna z 
nauczaniem Kościoła), ale są dodatkowe modlitwy za zmarłych, za 
wstawiennictwem Maryi… Za każdym razem jeśli była kartka na ołtarzu 
czy ambonce lub gdy wierni sami zaczynali – odmawiałem ją, bo przecież 
są ważniejsze sprawy w liturgii czy w Kościele, niż dodatkowe modlitwy... 
>>> „Modlitwa do św. Michała Archanioła” powinna być 
odmawiana po mszy świętej .  Wystarczy pięknie celebrować (bez 
pośpiechu i ze starannymi gestami, z przygotowanym słowem, oprawą 
muzyczną i liturgiczną na poziomie – może to być też msza św. 
recytowana, ze świecami nie z plastiku, w zadbanym kościele/kaplicy, z 
czystymi szatami liturgicznymi i bielizną liturgiczną…), bo wówczas tym 
bardziej staje się ona rzeczywistością ewangelizacyjną. Obyśmy tylko 
chcieli z niej korzystać. 

https://misyjne.pl/nie-trzeba-poprawiac-eucharystii-felieton/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/


KWESTIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECI PODCZAS 
ROZDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

 

 

 

Błogosławienie dzieci podczas rozdzielania Komunii Świętej, według  
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - o. Corrado 
Maggioniego, jest nadużyciem liturgicznym i nie powinno się wprowadzać 
takiego zwyczaju podczas liturgii. 

W związku z tym, w tych kościołach, w których zostały wprowadzone 
takie praktyki, w trosce o poszanowanie Eucharystii i właściwe rozumienie 
znaczenia poszczególnych obrzędów Mszy świętej, prosimy o wycofanie 
takich praktyk i ewentualne wytłumaczenie wiernym znaczenia i miejsca 
błogosławieństwa dzieci podczas Mszy św.  

Dodatkowo zwyczaj ten może wzbudzać – pośród tych samych wiernych 
– różne opinie, które nie przyczyniają się do tworzenia jedności. 
 

Praktyka błogosławienia dzieci znakiem krzyża podczas rozdzielania 
Komunii Świętej jest zatem nadużyciem liturgicznym.  



Po pierwsze - szacunek dla Najświętszego Sakramentu wymaga, aby 
kapłan rozdzielający Komunię świętą, który na palcach ma cząsteczki 
Pana Jezusa, niczego nie dotykał zanim nie obmyje palców w naczynku 
zwanym vasculum. Wyraża się tutaj wiara, że Jezus jest obecny cały, 
nawet w najdrobniejszej cząsteczce konsekrowanej hostii. Po drugie - 
każda czynność liturgiczna ma swoje miejsce i znaczenie.  

 

Błogosławieństwo jest przewidziane na rozesłanie                     
Mszy Świętej, a nie w czasie rozdawania Komunii Świętej.  

 

Traci się przez to czytelność gestów i znaków liturgicznych, przez które 
działa na liturgii Chrystus. Jeśli duszpasterze pragną indywidualnie 
błogosławić dzieci i dorosłych - odpowiedniejszym momentem, 
wynikającym ze struktury Mszy Świętej jest pieśń na zakończenie. 
Przypominamy też o pięknym zwyczaju błogosławienia dzieci przez 
rodziców, który mogą wykonywać w każdym czasie.   

              
ZAŁĄCZNIKI: 

Pismo do Kongregacji 

Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

 

Błogosławieństwo jest 
przewidziane na rozesłanie 
Mszy Świętej, a nie w czasie 
rozdawania Komunii Świętej                      
Komunii Świętej.  

 

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/951bf3d29a16f05a7369aba169ee3136_pismo-do-kongregacji_it.pdf
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/e9ac80abd692d5452a7ab3cc0595a8d1_pismo-z-kongregacji.pdf


Czego nie powinieneś robić w czasie Mszy 

Świętej, a być może nawet o tym nie wiesz 

 

 
Catholic Diocese of Saginaw-(CC BY-ND 2.0) 

 

Te „drobiazgi” naprawdę mają znaczenie. 
 
 

1. PUNKTUALNOŚĆ 

Nie spóźniaj się na mszę świętą. Pamiętaj, że Bóg czeka, aby cię napełnić swoją 

miłością, ofiarować ci swoje przebaczenie i przytulić cię do swego serca; chce ci 

powiedzieć to, co dla twojego dobra powinieneś usłyszeć. Bóg przygotował dla 

ciebie szczególne miejsce przy swoim stole. Nie każ Mu na siebie czekać. 
 

2. STOSOWNY UBIÓR 

Kościół to nie plaża, kościół to nie siłownia, kościół to nie klub � Przecież wiesz, o 

co chodzi � 
 

3. OKAŻ SZACUNEK 

Jeśli przechodzisz przed ołtarzem, który symbolizuje Chrystusa, skłon się. Jeśli 

przechodzisz przed tabernakulum, gdzie znajduje się Chrystus, przyklęknij na 

kolano. 
 

4. NIE ŻUJ GUMY 

Nie jedz ani nie pij. Dopuszczalne jest jedynie picie wody w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności lub z powodów zdrowotnych. 
 

5. NIE ZAKŁADAJ NOGI NA NOGĘ 

https://pl.aleteia.org/tag/msza/


Taka postawa jest uważana za mało godną. Twoje ciało powinno wyrażać skupienie 

i modlitwę. 
 

6. PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ CZYTANIA 

Jeśli przed mszą świętą zapoznasz się z czytaniami liturgicznymi na dany dzień, 

może być ci potem łatwiej skupić się na nich podczas Eucharystii, a kiedy na chwilę 

się rozproszysz, nie stracisz wątku � 
 

7. ZAANGAŻUJ SIĘ W LITURGIĘ 

Jeśli czujesz się na siłach, nie bój się bezpośredniego zaangażowania w liturgię. 

Przed mszą idź do zakrystii i zaoferuj pomoc przy czytaniu albo zaśpiewaniu psalmu 

(z lekcjonarza nie czytaj czerwonych literek ani nie mów „pierwsze czytanie” czy 

„psalm responsoryjny”). Można też zgłosić się do czytania modlitwy wiernych. 
 

8. NIE RÓB ZNAKU KRZYŻA PRZED EWANGELIĄ 

Gdy kapłan lub diakon mówi „Słowa Ewangelii według…”, należy skreślić trzy małe 

krzyżyki: na czole, na ustach i na piersi. 
 

9. WIERZĘ 

Gdy wyznanie wiary ma formę pytań, nie odpowiadaj w liczbie mnogiej. 

Celebrujący mszę może zapytać: „Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego?”. 

W tym przypadku nie odpowiadaj „tak, wierzymy”, gdyż wiara jest aktem 

osobowym. Odpowiedz „wierzę”. 
 

10. NIE KLĘKAJ OD RAZU PO „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY” 

Należy poczekać, aż kapłan wyciągnie nad ołtarzem ręce, by poprosić Ducha 

Świętego, żeby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. To w tym 

momencie należy uklęknąć (gdy w użyciu są dzwonki, ich dźwięk wyznacza moment 

klękania wiernych). Chyba że lokalna tradycja nakazuje inaczej. Wtedy uszanujmy 

tradycję i klęknijmy na dzwonki ze wszystkimi innymi. 
 

11. NIE SIEDŹ PODCZAS KONSEKRACJI 

Jeśli nie jesteś w stanie uklęknąć podczas przeistoczenia, pozostań w pozycji 

stojącej. Jednak nigdy nie siedź, chyba że twój stan zdrowia nie pozwala na inną 

postawę. 
 

12. NIE WYPOWIADAJ NIC NA GŁOS PODCZAS KONSEKRACJI 

Tekst konsekracji należy do księdza. Natomiast niektórzy po jego słowach 

wypowiadają na głos formułkę „Pan mój i Bóg mój”, co może rozpraszać innych. 

Wypowiedz więc te słowa w ciszy. 
 

13. NIE MÓW NA GŁOS: „PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W 
CHRYSTUSIE…” 

Te słowa także wypowiada jedynie celebrans/celebransi mszy świętej. 
 



14. JEŚLI MASZ GRZECH CIĘŻKI, NIE PRZYSTĘPUJ DO KOMUNII 

W takiej sytuacji warto przyjść do kościoła wcześniej i wyspowiadać się jeszcze 

przed rozpoczęciem Eucharystii. Pamiętaj też o zachowaniu postu eucharystycznego 

(nie jedz i nie pij godzinę przed Komunią; nie dotyczy to wody). 
 

15. KOMUNIA OD KSIĘDZA CZY SZAFARZA – TAKA SAMA 

Jezus jest obecny w konsekrowanej Hostii niezależnie od tego, czy trzyma ją kapłan, 

czy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który jest osobą przygotowaną i 

autoryzowaną przez Kościół do tego, by rozdawać Ciało Chrystusa. Komunię 

przyjmuje się w postawie klęczącej lub stojącej, do ust albo na rękę. Warto 

dostosować się do lokalnego zwyczaju, a w dobie koronawirusa – do zaleceń 

sanitarnych! 
 

16. PO PRZYJĘCIU KOMUNII NIE ROZMAWIAJ Z INNYMI 

Wróć na swoje miejsce i porozmawiaj z Bogiem. Jeśli nie przyjąłeś Komunii Świętej, 

przyjmij Ją w duchu i porozmawiaj z Panem. Między pieśnią na komunię, a pieśnią 

na uwielbienie warto zadbać o chwilę ciszy – na osobistą modlitwę. 
 

17. WYŁĄCZ KOMÓRKĘ 

Podczas mszy świętej nie zaglądaj do telefonu, nie wysyłaj SMS-ów, nie odbieraj 

połączeń i nie rozmawiaj przez telefon, gdyż to rozprasza i ciebie, i przeszkadza 

innym osobom. Poświęć całą swą uwagę Bogu. 
 

18. PILNUJ SWOICH DZIECI 

Naucz je korzystania z domu Ojca i odpowiedniego zachowania podczas mszy 

świętej. Spróbuj znaleźć takie rozwiązanie, żeby obecność maluchów na Eucharystii 

nie była dla innych wiernych mocno uciążliwa. 
 

19. NIE WYCHODŹ Z KOŚCIOŁA PRZED KOŃCEM MSZY 

Nie trać końcowego błogosławieństwa, podczas którego kapłan w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego wysyła cię w świat, abyś był Bożym świadkiem. Wyjdź z kościoła z 

pragnieniem wznoszenia w świecie Jego królestwa miłości. 
 

19. POROZMAWIAJ Z KSIĘDZEM 
Nie bój się rozmowy z księdzem po mszy, jeśli w celebrowanej liturgii lub 
homilii coś ci przeszkadzało, jeśli uważasz, że coś powinno zostać 
powiedziane albo zrobione inaczej lub czegoś nie rozumiesz. Ty też jesteś 
odpowiedzialny za liturgię!  
 

czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-
mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-
nie-wiesz/ 

 

https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/


pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/ 
 

 

 

Chrystus jest nieskończenie miłosierny, ale i nieskończenie sprawiedliwy. 
Próba ujmowania któregokolwiek z Jego przymiotów jest zwykłą herezją.  

Dziś trzeba być „miłosiernym” – przy czym słowo to oznaczać ma 
pobłażliwość względem wszystkiego, z grzechem na czele.                         
Tymczasem tak rozumiane miłosierdzie jest okrutnym błędem. Stanowi 
herezję okłamującą ludzi, fałszującą w ich sercu zarówno obraz Boga, jak 
i człowieka. Herezją, która daje ułudę bezkarności, a co za tym idzie, 
poczucie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

To bowiem idea fałszywie rozumianego miłosierdzia tworzy niedorzeczne 
wizje pustego piekła, równości wszystkich religii, dobrodziejstwa 
tak zwanych kościelnych rozwodów, nieistotności dogmatów i moralności, 
a nawet niedorzeczny pogląd o szkodliwości podejmowania wysiłku 
ewangelizacyjnego.   

Nie sposób nie dostrzec, iż używając tego typu argumentów – zapewne 
nieświadomie – stawiają samych siebie na równi ze Stwórcą. Bo owszem, 
Bóg jest miłością, ale my, ludzie, nią nie jesteśmy. Mierzenie Boga własną 
miarą i wywodzenie definicji Jego miłości raczej od słowa „miły”, jest 
godne najwyższego pożałowania. A ta fałszywa koncepcja miłosierdzia     
już zaczyna się rozpychać łokciami. 

 

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/


katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/ 
 

 

Polacy, budujący przez ostatnie dziesięciolecia swą bezpaństwową tożsamość na 
wierze katolickiej, nie mogli pogodzić się z tym, co oferowała im ideologia 
komunistyczna. A oferowała – już od 1917 roku – biedę i śmierć, niosąc przy tym 
grabież i rzeź. Na terenach nazywanych dziś Kresami Wschodnimi trwała już wtedy 
bowiem masakra polskich dworów, która nie omijała również katolickich kościołów. 
Po raz kolejny w dziejach zatem to, co najbardziej polskie – dwór i Kościół – musiało 
zjednoczyć się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. 

Wiara katolicka i komunizm pozostają bowiem ze sobą krańcowo 
sprzeczne. Od samego początku, a więc już od narodzin zbójeckiej teorii 

komunistycznej, potępiali ją papieże i wielcy myśliciele katoliccy – jako sprzeczną ze 
Słowem Bożym i prawami natury. Błędy komunizmu ostro krytykował już Pius IX, 
pisząc o nim jako o „ohydnej i samemu prawu naturalnemu przeciwnej nauce, która, 
gdyby została przyjęta, stałaby się całkowitą ruiną wszystkich praw, instytucji i 
własności, a nawet samego społeczeństwa[1]”. Nie mniej wylewny w słowach był 
papież Leon XIII, określając komunizm mianem „śmiertelnej zarazy, przenikającej 
do najgłębszych komórek społeczeństwa i narażającej je na pewną zgubę”[2]. 
Papież Pius XI zaś całą swą encyklikę Divini Redemptoris poświęcił gruntownej, 
wielopłaszczyznowej krytyce „bezbożnego komunizmu”. 

Również komuniści za swojego pierwszego i najważniejszego wroga uważają Kościół 
katolicki. Niewzruszona Prawda przechowywana w Chrystusowej Owczarni nie jest 
bowiem w stanie przyblednąć przy żadnej z nowych pseudoprawd produkowanych 
przez wrogów Pana Boga. Nic więc dziwnego, że komuniści w każdym kraju, w 
którym przejmowali władzę, za jeden z pierwszych celów stawiali sobie zniszczenie 
Kościoła lub przynajmniej jego skrajną marginalizację. C. d. czytaj w:  Bog  

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/
https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/#_ftn1
https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/#_ftn2
https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf


kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/ 

 

 

– Bóg został zapomniany. Wszyscy żyjemy tak, jakby nie istniał. Zamieszanie panuje 
wszędzie. Zbyt wielu z nas chciałoby zredukować życie, jego sens, do absolutnego 
indywidualizmu i pogoni za ulotną przyjemnością. 

Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii – powiedział – jest jedną z 
fundamentalnych prawd Kościoła; prawdą bez której „traci on sens swojego 
istnienia”. Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  

 

Kościół to nie organizacja społeczna ...  
Ma on boski cel: zbawienie świata.  

 

Będę zachęcał, aby liturgia stawała się 
coraz świętsza, coraz bardziej cicha, 
ponieważ Bóg milczy, a my spotykamy 
się z Nim w ciszy, w adoracji...                                               
Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  

https://pch24.pl/kardynal-sarah-kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf


plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-
utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-
prezent/ 

 

Andrea Bocelli                                                                     
nagrał niezwykły album z udziałem 
swojego 24-letniego syna Matteo                                         
i 10-letniej córki Virginii.                                  
Premierowy utwór z albumu                                         
nosi tytuł "The Greatest Gift". 

 

 

https://youtu.be/Sf5XYmNlhpY   .   https://youtu.be/bpXwOSHTwsY 

 

https://stacja7.pl/plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-prezent/
https://stacja7.pl/plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-prezent/
https://stacja7.pl/plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-prezent/
https://youtu.be/Sf5XYmNlhpY
https://youtu.be/bpXwOSHTwsY


marzenie-o-domu-bezpiecznym-i-trwalym     

 

https://youtu.be/criZGtHiVos 

 

 

szukalam-nieba   

 

https://youtu.be/07oZR55CSYY 

 

 

 

https://stacja7.pl/muzyka/to-wyspiewane-marzenie-o-domu-bezpiecznym-i-trwalym-nowy-utwor-gabi-gasior/
https://youtu.be/criZGtHiVos
https://stacja7.pl/muzyka/szukalam-nieba-wyjatkowy-utwor-gabi-gasior-i-arkadio/
https://youtu.be/07oZR55CSYY


Co się stało z astronautami, którzy zaginęli w kosmosie na 311 dni? https://youtu.be/129kQ9Kj_4M                                                                                                   
Jurij Gagarin https://youtu.be/UyKd2nL1S94    .   https://www.rp.pl/kosmos/art2033661-tajemnica-smierci-jurija-gagarina 
 

 

 
https://youtu.be/LvRwMcfFGvM    .  Lepiej się poddać, niż zginąć w tym albańskim kanionie – Podróże 
 

      
 

  
https://youtu.be/ydGM4ysbrOM 
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Granice Polski - od Mieszka I do 
współczesności 
https://youtu.be/JhwGW8JzH8g  

 
 

 

Wojna na Ukrainie w 
glonalnym planie 
 
(Józef Białek) https://youtu.be/-a6HbO5nPYA 
 
 

Ukraina i Rosja                                                 
- Historia na mapach                                
i tezy Putina 
  https://youtu.be/ArIeZpKUvlg 

 

 

https://youtu.be/JhwGW8JzH8g
https://youtu.be/-a6HbO5nPYA
https://youtu.be/ArIeZpKUvlg


     
https://youtu.be/TuguEdc8TjQ 
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hotel-angel-stradom-z-barem-w-dawnym-
kosciele-jest-juz-prawie-gotowy-
krakowscy-urzednicy-zgodzili-sie-na-
dokonczenie-prac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół św. Jadwigi na rycinie z 1855 r 

 

Dawna apsyda kościoła, ówcześnie mieszkania (rok 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

https://gazetakrakowska.pl/hotel-angel-stradom-z-barem-w-dawnym-kosciele-jest-juz-prawie-gotowy-krakowscy-urzednicy-zgodzili-sie-na-dokonczenie-prac/ar/c1-17121617
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https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/tak-kradna-samochody-na-walizke-zlodziej-dal-sie-nagrac-chodzi-jak-zjawa-wokol-

domu/3t1961f?utm_source=poczta.onet.pl_viasg_auto-swiat&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2 

 

 

 Kradzież "na walizkę" jest bardzo popularna, bo nie wymaga włamywania się do domu.                   
Właściciel nawet nie wie, że jego auto właśnie jest kradzione 

 Jeden ze złodziei dał się nagrać, gdy poszukiwał sygnału kluczyka z systemem 
bezkluczykowym. Chodzi jak zjawa wokół domu 

 Przed takim postępowaniem da się 
łatwo uchronić, wystarczy zwykła folia 
aluminiowa 
Co jakiś czas jak bumerang wraca temat kradzieży samochodów na różne sposoby. Jednym z 
najpopularniejszych jest kradzież "na walizkę". Polega na wzmocnieniu sygnału kluczyka systemu 
bezkluczykowego, dzięki czemu samochód "myśli", że pilot znajduje się w aucie, gdy tak naprawdę 
leży w domu. Właściciel zazwyczaj nawet nie ma świadomości, że samochód został skradziony, a 
złodzieje nie muszą włamywać się ani do domu, ani do samochodu. 

Taki sposób kradzieży jest możliwy, ponieważ po uruchomieniu silnika system nie wyłączy go, 
nawet gdy straci łączność z kluczem. W ten sposób złodziej może przejechać, gdziekolwiek 
zechce, pod warunkiem że nie zgasi jednostki napędowej. 
Złodziej, gdy namierzy swoją "ofiarę", przychodzi w nocy z aparaturą i chodzi wokół domu właściciela w poszukiwaniu sygnału z 
kluczyka. Właśnie taka sytuacja została nagrana w Niemczech. Właściciel postanowił udostępnić zapisy z kamery, zamieszczają 
wpis na Facebooku, który jest ostrzeżeniem dla innych. Chodzi jak zjawa wokół domu... 

To, co widać na nagraniu, to wcale nie upiór, a zakapturzony mężczyzna, który chodzi wokół domu z długim kablem w rękach, 
służącym zapewne jako antena. Na szyi ma ową "walizkę". Ten człowiek to tzw. łapacz sygnału. Przez pewien czas kręci się koło 
domu i poszukuje sygnału. W tym samym czasie drugi złodziej już czeka przy samochodzie, który ma być skradziony. 
Jeśli sygnał z kluczyka uda się znaleźć, to za chwilę złodzieje odjeżdżają skradzionym samochodem. W tym przypadku jednak się nie udało. 

Gdyby nie kamery, właściciel najpewniej nawet by nie wiedział, że w nocy ktoś był pod domem.
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https://wolnosc.tv/atak-na-grzegorza-brauna-w-trakcie-interwencji-poselskiej-pan-lamie-mi-reke/ 

 

 

 

https://wolnosc.tv/mega-protest-w-krakowie-w-obronie-dr-zbigniewa-martyki-braun-rola-i-inni-bronimy-lekarzy-niezlomnych/ 

    

https://wolnosc.tv/kaja-godek-wyrzucaja-nas-z-lokalu-robia-miejsce-ukraincom/  .   https://banbye.com/watch/v_68FfFljcgZe9 
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https://wolnosc.tv/zbigniew-martyka-dlaczego-izby-lekarskie-przesladuja-madrych-lekarzy-system-eliminuje-niewygodnych/ 

 

 

https://wolnosc.tv/karolina-pikula-eksplozja-w-komendzie-glownej-policji-to-prowokacja-ukraina-wchlonie-polske-co-oni-planuja/ 

 

 

 

https://wolnosc.tv/zbigniew-martyka-dlaczego-izby-lekarskie-przesladuja-madrych-lekarzy-system-eliminuje-niewygodnych/
https://wolnosc.tv/karolina-pikula-eksplozja-w-komendzie-glownej-policji-to-prowokacja-ukraina-wchlonie-polske-co-oni-planuja/


W imię strachu przed jakimś zarazkiem zabranialiście ludziom wstępowania do kościołów. Ograniczaliście ludziom, wiernym dostęp do mszy 
świętej. To wy to zrobiliście, nie lewica. To wasz rząd zignorował konkordat. To wasz rząd podeptał konkordat. To wasz rząd dopuścił się 

najcięższego uchybienia konkordatowi w historii jego obowiązywania.      https://wolnosc.tv/dobromir-sosnierz-chrzescijan-mozna-obrazac/ 

   

https://wolnosc.tv/dr-sienkiewicz-zawieszona-za-ostrzeganie-dzieci-przed-eksperymentalnymi-preparatami-przeciw-c19/ 
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https://wolnosc.tv/dr-sienkiewicz-zawieszona-za-ostrzeganie-dzieci-przed-eksperymentalnymi-preparatami-przeciw-c19/


Jak długo mamy utrzymywać drugi naród? Czy to ma trwać w nieskończoność? https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-ustawa-ukrainiec-plus/ 

  

 

 

 

 

https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-ustawa-ukrainiec-plus/


– Zobaczcie całą tę powojenną narrację!  Polska powinna robić wszystko, żeby ta wojna się zakończyła, a robi dokładnie odwrotnie. To już nie 
Polska, to Polin! Zbrodnicza III RP i jej kacapia Okrągłego Stołu – alarmuje redaktor. A czy odnośnie tego, co wydarzyło się w Przewodowie 

prezydent Wołodymyr Zełeński przeprosi i wypłaci odszkodowania? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie!  https://wolnosc.tv/marcin-rola-

bezplatne-mieszkania-dla-ukraincow-w-polsce-zelenski-przepros-i-wyplac-odszkodowania-juz-nie-ukrainizacja-a-banderyzacja-polski/ 

  

 

https://wolnosc.tv/marcin-rola-ujawniamy-nowe-szokujace-fakty-ws-ukraincow-w-polsce/ 

Uwagę na to wydarzenie zwróciła Młodzież Wszechpolska z Krakowa, które kategorycznie sprzeciwiła się przyznaniu nagrody tej pisarce z Ukrainy. 
„Wybraliśmy się na dzisiejsze spotkanie z Zabużko w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym. Zapytaliśmy kulturalnie naszą 
gloryfikatorkę zbrodniarzy o jej ewidentne braki w wiedzy historycznej i, w nadziei na jej rychłe uzupełnienie, podarowaliśmy pani Zabużko 
podręcznik do historii. Będzie mogła w końcu się dowiedzieć, jak tragicznym ludobójstwem była Zbrodnia Wołyńska” – czytamy w komunikacje 
krakowskiego koła MW.     https://wolnosc.tv/oksana-zabuzko-wielbicielka-upa-i-banderowcow-ucieka-z-sali-przed-pytaniami-o-rzez-wolynska/ 

 

 

https://wolnosc.tv/damian-garlicki-zmienili-prawo-o-ratownictwie-medycznym/ 
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https://vod.banbye.com:31009/video/v_KGIoOfN4ADMV/480.mp4  .   https://banbye.com/watch/v_KGIoOfN4ADMV 

 

• Instytut Ordo Iuris złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w sprawie prof. Tadeusza 
Żuchowskiego. • Historyk sztuki został skazany na grzywnę i wpłatę środków na cel społeczny za rzekome zniesławienie prof. Ingi 
Iwasiów. • Prof. Żuchowski krytycznie odniósł się do wulgarnej wypowiedzi prof. Iwasiów, którą wygłosiła ona podczas protestu 
zorganizowanego w ramach tzw. strajku kobiet. • Oświadczenie naukowca, które stało się przyczyną wszczęcia postępowania, 
zostało przedstawione podczas posiedzenia Rady Doskonałości Naukowej, z członkostwa w której zrezygnował prof. Żuchowski, ze 
względu na obecność w Radzie prof. Iwasiów. • Zdaniem Ordo Iuris, w toku postępowania pierwszej instancji, sąd niewłaściwie 
rozpoznał wnioski dowodowe oraz oddalił te, które są istotne dla sprawy, co uniemożliwiło pełne ustalenie stanu faktycznego i 
skutkowało wadliwym zastosowaniem prawa. • Rozprawa przed Sądem Okręgowym w Poznaniu dotycząca tej sprawy odbędzie się 
19 grudnia. Więcej na ten temat:   https://ordoiuris.pl/edukacja/ordo-iuris-w-obronie-wolnosci-wypowiedzi-nauczyciela-akademickiego 
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https://pch24.pl/po-skandalicznym-
wyroku-na-dr-martyke-polska-oficjalnie-
dolacza-do-krajow-trzeciego-swiata/ 

 

Pięć dni przed wigilią Bożego Narodzenia 2022 
roku etyka lekarska została oficjalnie anulowana 
przez skorumpowany establishment korporacji 
medycznej w Polsce. Podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych coraz głośniej mówi się o 
sądzeniu covidowego „guru” dr. Fauciego, nad 
Wisłą zapada wyrok na lekarza, którego jedyną 
winą jest to, że nie złamał przysięgi, zachował 
uczciwość intelektualną i… sumienie.  
Jeżeli nie ma winy, to i kara jest moralnie nieprawomocna.                     

Ale, jak uczy nas życie, dura lex sed lex i pomimo moralnej 

słuszności można zostać pokonanym przez nieuczciwy system.
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https://pch24.pl/oswiadczenie-stowarzyszenia-kultury-chrzescijanskiej-
im-ks-piotra-skargi-w-sprawie-przesladowan-dr-martyki/ 

 

Historia naszej cywilizacji wielokrotnie dowiodła, że zamykanie ust ludziom mądrym, z 
dużym dorobkiem zawodowym i postępującym etycznie otwiera drzwi dla 
hochsztaplerów i graczy, którzy nie dbają o dobro zwykłych ludzi, w tym także o dobro 
pacjentów – wskazuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w 
oświadczeniu na temat dochodzenia prowadzonego przeciw dr. Zbigniewowi Martyce. 

  

Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi 
w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej i ograniczania praw 
do wyrażania poglądów oraz do dyskusji naukowej poprzez działania korporacji 
lekarskiej prowadzone wobec dra Zbigniewa Martyki 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wyraża stanowczy sprzeciw 
wobec podejmowanych przez medyczne korporacje działań ograniczania swobody wyrażania 
poglądów i prowadzenia naukowych dyskusji przez lekarzy, którzy kwestionują narrację narzucaną 
przez część środowisk medycznych i lobby farmaceutyczne. 

Skutkiem ograniczania debaty naukowej jest jawne pogwałcenie zasady „Primum non 
nocere” – „Po pierwsze nie szkodzić”, uznawanej od wieków przez lekarzy jako 
drogowskaz etycznego wykonywania zawodu. 

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że lekarze podejmujący próby dyskusji naukowej, bazującej na 
wiedzy medycznej i mającej na celu dobro pacjentów, są poddawani presji, a nawet szykanom ze 
strony struktur korporacyjnych, zrzeszających środowiska medyczne. 

Coraz częściej spotykamy się z praktyką stawiania przez korporacje jako cel priorytetowy 
wyłącznie realizację wewnętrznych interesów, których wyrazem jest chociażby jednolita narracja w 
sprawie Covid-19 oraz towarzyszące jej rażące ograniczenie pola dyskusji. Ofiarą tych 
korporacyjnych interesów pada każdy, kto – tak jak zasłużony i ceniony przez liczne 
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grono pacjentów lekarz dr Zbigniew Martyka – wyraża publicznie odmienne poglądy 
od tych lansowanych przez korporację. 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi uznaje takie dyskryminujące 
postępowanie organizacji zawodowych jako nieetyczne i niegodne osób wykonujących zawody 
zaufania publicznego. Ofiarami braku rzetelnej debaty o sposobach leczenia oraz o działaniu i 
skutkach ubocznych stosowanie niektórych leków są zwykli ludzie – pacjenci, którzy z pełną 
ufnością powierzają swoje zdrowie i życie w ręce pracowników służby zdrowia. 

Brak otwartości na debatę, niechęć do skutecznego zreformowania służby zdrowia 
oraz poddawanie się naciskom lobby farmaceutycznego powodują, że w Polsce 
znacznie skróciła się średnia długość życia, a w latach 2020-2022 liczbę tzw. 
nadmiarowych zgonów naukowcy szacują na co najmniej 200 tys. osób. 

Niepokojący jest fakt, że o tych błędach systemowych, w wyniku których tysiące Polaków straciło 
życie, środowiska korporacji medycznych nie chcą dyskutować i nie wykazują woli ani inicjatywy 
dokonania poprawy organizacji służby zdrowia. 

Dziesiątki miliardów złotych, przeznaczane co roku na finansowanie świadczeń medycznych w 
otwartych i zamkniętych placówkach ochrony zdrowia, nie zapewniają właściwej ochrony zdrowia i 
życia. W niektórych specjalizacjach poziom usług i okres oczekiwania na objęcie pomocą lub 
badaniem diagnostycznym doprowadził do faktycznej „prywatyzacji” świadczeń. 

Zamiast debaty o niewydolności całego systemu opieki zdrowotnej w kraju, 
korporacje medyczne wolą jednak zamykać usta lekarzom, którzy mówią o 
słabościach służby zdrowia, chcą ją zreformować i nie boją się podejmowania 
tematów pilnych 
i ważnych dla dobra pacjentów. 

Przykładem wywierania presji wobec osoby, która stara się dbać o zdrowie i życie pacjentów, jest 
doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, który na 19 grudnia na godzinę 10.00 został wezwany 
na rozprawę przed Sądem Lekarskim w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie przy ulicy 
Krupniczej 11 A. 

Przyczyną rozprawy przeciwko doktorowi Zbigniewowi Martyce jest tylko fakt kwestionowania 
przez niego sensowności powszechnego testowania przeciw Covid-19. Kuriozalne jest szczególnie 
to, że korporacje medyczne jednocześnie nie chcą rozmawiać o błędach popełnianych w czasie 
walki z tą chorobą i nie chcą otwartej debaty na temat skutków ekspresowego wprowadzania 
szczepionek na rynek oraz skutków ubocznych, jakie mogą one wywołać. 

Korporacje medyczne wolą zamknąć pole dyskusji do spraw wygodnych dla siebie i 
wolą wszcząć rozprawę wobec zasłużonego lekarza, któremu dzisiaj odbiera się prawo 
do wyrażania własnych poglądów, odmiennych od tych, które lansuje korporacja. 

Takie postępowanie korporacji lekarskiej powinno budzić niepokój i skłaniać do zadania pytania – 
jeżeli lekarz z dużym dorobkiem naukowym nie ma prawa wyrażać swoich poglądów, to kogo chcą 
słuchać środowiska medyczne – czy mają to być producenci leków, szczepionek i 
parafarmaceutyków? 

Historia naszej cywilizacji wielokrotnie dowiodła, że zamykanie ust ludziom mądrym, z dużym 
dorobkiem zawodowym i postępującym etycznie otwiera drzwi dla hochsztaplerów i graczy, którzy 
nie dbają o dobro zwykłych ludzi, w tym także o dobro pacjentów. 

Dlatego apelujemy do korporacji zrzeszających pracowników służby zdrowia o zaprzestanie 
szykanowania uczciwych lekarzy i odważne podejmowanie dyskusji na gruncie naukowym, dla 
dobra społecznego i podnoszenia poziomu świadczenia usług zdrowotnych 
w naszej Ojczyźnie.   Kraków, 15 grudnia A.D. 2022 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi 

 



https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-
owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-
rozliczono/ 
 

 

https://pch24.pl/dr-zbigniew-martyka-
skazany-lekarz-krytykujacy-powszechny-
obowiazek-testowania-dostal-zakaz-
wykonywania-zawodu/ 

 

 

https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-rozliczono/
https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-rozliczono/
https://pch24.tv/straszliwa-zbrodnia-owiana-mgla-tajemnicy-dlaczego-jej-nie-rozliczono/
https://pch24.pl/dr-zbigniew-martyka-skazany-lekarz-krytykujacy-powszechny-obowiazek-testowania-dostal-zakaz-wykonywania-zawodu/
https://pch24.pl/dr-zbigniew-martyka-skazany-lekarz-krytykujacy-powszechny-obowiazek-testowania-dostal-zakaz-wykonywania-zawodu/
https://pch24.pl/dr-zbigniew-martyka-skazany-lekarz-krytykujacy-powszechny-obowiazek-testowania-dostal-zakaz-wykonywania-zawodu/
https://pch24.pl/dr-zbigniew-martyka-skazany-lekarz-krytykujacy-powszechny-obowiazek-testowania-dostal-zakaz-wykonywania-zawodu/


https://pch24.pl/parafia-w-kalifornii-uderza-w-
czesc-dla-najswietszego-sakramentu-komunia-
na-kleczaco-tylko-po-podpisaniu-papierow/ 

 

Kuriozalną akcję, mającą na celu ograniczenie tradycyjnego, pełnego 
uszanowania przyjmowania Komunii Świętej, zainicjowała jedna z parafii 
w lewicowej Kalifornii. Przyjmowanie Pana Jezusa na klęcząco zostało tam 
uznane za… zagrożenie. 
 

... parafia pod wezwaniem św. Katarzyny Tekakwitha (Indianki z Kanady) 
przedsięwzięła radykalne kroki przeciwko tradycyjnej pobożności 
eucharystycznej, radykalnie ograniczając możliwość przyjmowania 
Najświętszego Ciała Pańskiego w pozycji klęczącej.  
Jak ogłoszono w biuletynie wspólnoty, Komunii Święta będzie udzielana 
wyłącznie na stojąco, a gdyby ktoś chciał mimo to przyjąć Pana Jezusa w 
sposób tradycyjny, to musi wcześniej podpisać specjalny papier, w 
którym weźmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne… „szkody”, 
jakie spowodowałaby ta forma pobożności. 
 

... nakazuje się podpisywanie „zwolnienia”: „Będziesz także prawnie odpowiedzialny 
za wszelkie szkody, jakie twoje działanie może wyrządzić duchownym lub ludziom 
wokół ciebie podczas przyjmowania Komunii na klęczkach”... owe wytyczne 
powstały nie tylko „dla twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa naszych 
duchownych i ludzi wokół ciebie”, ale także… „w celu ochrony świętości Ciała i Krwi 
Chrystusa”... wspólnota prowadzi „Duszpasterstwo z rodzinami i przyjaciółmi LGBT”, 
a diecezja program „Służba dla rodzin z gejami i lesbijkami katolikami”. 
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https://youtu.be/TcZsEajfJTk 
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