
  

 
 

 

 

   Czytaj poprzednie „Wiadomosci” z Archiwum 
 
 

F O T :  P I X A B A Y . C O M / J E R Z Y G O R E C K I   1 3  S E P T E M B E R  2 0 2 1 ,  B R A T I S L A V A ,  M E E T I N G  W I T H  A U T H O R I T I E S ,  P O P E  F R A N C I S  

Franciszek o Tatrach: Pośród lasów i szczytów, które 
sięgają nieba, Bóg wydaje się bliższy. 

Papież nawiązał do tatrzańskich szczytów, gdzie Bóg wydaje się bliższy. Życzę 
wam, abyście to uczynili ze wzrokiem skierowanym ku górze, jak wówczas, gdy 
patrzycie na wasze wspaniałe Tatry. Tam, pośród lasów i szczytów, które sięgają 
nieba, Bóg wydaje się bliższy, a stworzenie objawia się jako nietknięty dom, 
który na przestrzeni wieków gościł tak wiele pokoleń. Wasze góry łączą w jeden 
łańcuch różnorodne szczyty i krajobrazy, przekraczają granice kraju, by łączyć w 
pięknie różne narody. Pielęgnujcie to piękno, piękno bycia razem. Wymaga to 
cierpliwości i wysiłku, odwagi i dzielenia się, energii i kreatywności. Ale Niebo 
błogosławi właśnie to ludzkie dzieło – podkreślił Ojciec Święty na zakończenie 
swego przemówienia do słowackich polityków. https://stacja7.pl/ze-swiata/franciszek-o-

tatrach-posrod-lasow-i-szczytow-ktore-siegaja-nieba-bog-wydaje-sie-blizszy/ 
 
Video:  https://youtu.be/5KB2l38f0ns    https://youtu.be/CGvnwT0NDcE  

BUDAPESZT:  https://youtu.be/WQkq5uFJSLY   
 

Archiwum - http://rabka.swmm.eu/test1.php 

https://stacja7.pl/ze-swiata/franciszek-o-tatrach-posrod-lasow-i-szczytow-ktore-siegaja-nieba-bog-wydaje-sie-blizszy/
https://stacja7.pl/ze-swiata/franciszek-o-tatrach-posrod-lasow-i-szczytow-ktore-siegaja-nieba-bog-wydaje-sie-blizszy/
https://youtu.be/5KB2l38f0ns
https://youtu.be/CGvnwT0NDcE
https://youtu.be/WQkq5uFJSLY
http://rabka.swmm.eu/test1.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebywający w Bratysławie Franciszek odwiedził Ośrodek Betlejem, prowadzony przez Siostry 

Misjonarki Miłosierdzia. "Bóg jest z nami zwłaszcza w trudnych chwilach" - powiedział Papież do 

zgromadzonych Na spotkaniu Słowacy zaśpiewali Papieżowi "Taki duży, taki mały może świętym być"! 

 

 

W drodze do samochodu Franciszek podszedł jeszcze 

do kilku dzieci, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

które przybyły na to miejsce. Słowacy pożegnali 

papieża piosenką „Preferisco il Paradiso” z filmu o św. 

Filipie Neri i gromkimi oklaskami. 

 

Ośrodek „Betlejem” znajduje się w Petržalce, największej dzielnicy Bratysławy, którą zamieszkuje 110 

tys. osób. W latach 80. i 90. była nazywana „Bronxem Bratysławy”, ze względu na wysoki wskaźnik 

przestępczości. 

Siostry Misjonarki przybyły do dzielnicy w 1997 roku, przekształcając przedszkole w dom dla 

bezdomnych i obejmując opieką jedynie najbiedniejszych. Regularnie szukają osób z marginesu, 

żyjących pod mostami. Pomimo zaangażowania zakonnic, Betlejem jest nadal nieznana wielu 

mieszkańcom Bratysławy. Dom zapewnia permanentną pomoc; zwykle mieszka w nim od 20 do 40 

potrzebujących. 

https://stacja7.pl/ze-swiata/papiez-wsrod-ubogich-bratyslawy-slowacy-zaspiewali-mu-taki-duzy-taki-

maly-moze-swietym-byc/ 

 

 

 

https://stacja7.pl/ze-swiata/papiez-wsrod-ubogich-bratyslawy-slowacy-zaspiewali-mu-taki-duzy-taki-maly-moze-swietym-byc/
https://stacja7.pl/ze-swiata/papiez-wsrod-ubogich-bratyslawy-slowacy-zaspiewali-mu-taki-duzy-taki-maly-moze-swietym-byc/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 maja 

Święty Filip Nereusz, prezbiter 
 

 

Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. jako syn Franciszka i 

Lukrecji Mosciano. Na chrzcie otrzymał imiona Filip Romulus. Był 

bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. 

Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem jednania sobie ludzi. 

Początkowo nauki pobierał we florenckiej szkole S. Giorgio. Duchowo 

kształtowali go dominikanie z konwentu San Marco (przez cale życie 

był wielbicielem Girolamo Savonaroli). Po przedwczesnej śmierci 

matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się znacznie warunki 

majątkowe ojca, Filip udał się do swojego bezdzietnego stryja w San 

Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by wyręczyć go 

w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę.                            

Miał wówczas 17 lat. 

 

W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był 

Euzebiusz z Eboli. Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów: Nihil amori Christi praeponere (Nic 

nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa). 

Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia zawodu i majątku i udał się do Gaety. 

Po krótkim pobycie w tym mieście skierował swoje kroki do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca 

swego życia - a więc przez ponad 60 lat (1534-1595). 

Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch synów w domu 

zamożnego florentczyka, dzięki czemu miał zapewniony byt. Prowadził życie modlitwy i umartwienia. 

W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego Miasta. Kiedy w roku 1544 w 

Zielone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego 

wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a 

jego serce, podobne do ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. W tym czasie Filip założył 

towarzystwo religijne pod nazwą "Bractwa Trójcy Świętej" do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział 

bowiem, jak te wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i materialnej. Był to 

rok 1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano "Apostoła Rzymu". 

Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika przyjął 

święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś 

kościoła. Zamieszkał więc w konwikcie św. Hieronima della Carità w centrum Rzymu. Tu właśnie 

dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Zrodziło się ono z troski Filipa o poziom 

wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był bardzo niski. Początkowo w ciasnej izbie 

swojego pokoju, potem w kaplicy konwiktu, Filip zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, 

kupców, artystów. Wspólna modlitwa, spotkania i rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, 

konferencje i dyskusje na aktualne tematy, rekolekcje - to program tych spotkań. Oratorium było 

otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli. Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, 

w czasie których śpiewane były pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalno-

instrumentalna) przyjęła nazwę od miejsca pierwszych wykonań i do dziś znana jest jako oratorium 

(szczególnym rodzajem oratorium jest pasja). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej 

Chrystusa. Filip zaprawiał ich więc do zjednoczenia z Bogiem, do cnót 

chrześcijańskich i do uczynków miłosierdzia. Na placach bawił się z 

dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to dotąd 

zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. 

Do Oratorium spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły 

się plany reform. Do grona przyjaciół Filipa należeli m.in.: św. Kamil 

de Lellis, św. Feliks z Cantalice, św. Jan Leonardi, św. Franciszek 

Salezy, św. Ignacy Loyola i wielu innych. 

 

W roku 1564 florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy 

nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie 

związani wszakże żadnymi ślubami. Ta swoboda pozostała do dzisiaj cechą charakterystyczną 

oratorianów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie tylko sprawami religijnymi i 

duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się więc koncerty muzyczne, prelekcje o 

sztuce, archeologii i historii. Za datę założenia oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich 

papież Grzegorz XIII już w roku 1575. Regułę dla nowego zgromadzenia Filip napisał jednak dopiero w 

roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczenia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom 

dużo swobody. Każdy dom jest do dziś niezależny. Dopiero od roku 1942 Stolica Apostolska połączyła 

wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo luźny organizm. 

Wkrótce pojawili się przeciwnicy poczynań Filipa. Oskarżyli oni go o to, że sprzyja "nowinkom" 

niebezpiecznym dla wiary. Doszło do tego, że surowy papież Paweł IV (+ 1559) zakazał mu na czas 

pewien działalności. Kuria Rzymska odebrała mu nawet prawo do spowiadania, co równało się z karą 

kościelnej suspensy. Kolejni papieże obdarzyli go jednak ponownie zrozumieniem i odwołali ten zakaz. 

Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej 

wesołych świętych. Zmarł wyczerpany pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w 

noc święta Bożego Ciała. Miał wcześniej podać godzinę swojej śmierci. Pochowany został w kościele 

Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż 

w owych czasach zaczęto wprowadzać do procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, 

beatyfikacja sługi Bożego odbyła się już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 r. papież 

Paweł V. W dwanaście lat później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (12 marca 1622 r.).  

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w 

sutannie i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i księga.

 

 

gloria.tv 

Św. Filip Neri (format video) 

Część pierwsza   https://gloria.tv/post/fvo4k3hJucbM4H2a9oziDCDXZ  

Część druga       https://gloria.tv/post/piJnonahxpej3z1hfTdnPbiTJ

 

 PREFERISCO IL PARADISO - https://youtu.be/atcSlG0e9Lg  https://youtu.be/9xMdMzsAGEg 

 Święty Filip Neri - (Wyd. PROMYCZEK) -  https://youtu.be/QH1D02DqPFE 

 

 

 

 

http://pl.gloria.tv/?media=390860
https://gloria.tv/post/fvo4k3hJucbM4H2a9oziDCDXZ
http://pl.gloria.tv/?media=390396
https://gloria.tv/post/piJnonahxpej3z1hfTdnPbiTJ
https://gloria.tv/post/piJnonahxpej3z1hfTdnPbiTJ
https://youtu.be/atcSlG0e9Lg
https://youtu.be/9xMdMzsAGEg
https://youtu.be/QH1D02DqPFE


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Papież Franciszek w Preszowie przewodniczył Boskiej Liturgii Świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjskim.  

https://youtu.be/KRjwl3rh7nI    https://youtu.be/xkkYITVabcI 

 

Krzyż nie ma być sztandarem, który trzeba wznieść, ale 

czystym źródłem nowego sposobu życia. Ma to być 

ewangeliczne życie prowadzone drogą błogosławieństw. 

Świadek, który ma krzyż w sercu, a nie tylko na szyi, nie 

postrzega nikogo jako nieprzyjaciela. Wszystkich uważa 

za braci i siostry, za których Chrystus oddał swoje życie. 

Świadek krzyża nie rozpamiętuje przeszłych krzywd 

oraz nie narzeka na teraźniejszość.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

fot. PAP/EPA 

  

https://youtu.be/KRjwl3rh7nI
https://youtu.be/xkkYITVabcI


                            
Kasia Moś , Olga Szomańska , Darek Maleo Malejonek , Tomek 

Szczepanik - Ojcze Poczekaj - https://youtu.be/t3sDdhDYP0M

 

„Ojcze, poczekaj”. Niezwykłe wykonanie utworu podczas 

koncertu z okazji beatyfikacji 

Słowa piosenki wyśpiewane w dniu beatyfikacji brzmią jeszcze mocniej i są szczególną obietnicą każdego z nas do wcielania w życie 

nauki Prymasa! 

Nauczyłeś nas, że zbyt wiele dać, czasem oznacza zranić. A wystarczy błysk, żeby 

skrzydła dwa przypiąć komuś do ramion 

– brzmią słowa piosenki o Prymasie Wyszyńskim „Ojcze, poczekaj”, która została zrealizowana w 

ramach projektu „Czas to miłość – polscy artyści dla Prymasa Wyszyńskiego” przez portal Stacja7 

wspólnie z muzykiem Dariuszem Malejonkiem, przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury. 

Wszystkie utwory zrealizowane w ramach projektu, których teksty oparte są o nauczanie Prymasa 

można posłuchać na stronie czastomilosc.stacja7.pl 

„Ojcze, poczekaj, zanim odejdziesz na wieki, będziemy nieść Twoje słowa, ja Ci przyrzekam!” – 

brzmi refren utworu. Te słowa wyśpiewane w dniu beatyfikacji brzmią jeszcze mocniej i są 

szczególną obietnicą każdego z nas do wcielania w życie nauki Prymasa!
 

 
 
 

https://youtu.be/t3sDdhDYP0M
https://youtu.be/t3sDdhDYP0M
https://czastomilosc.stacja7.pl/


 
 

Kard. Müller: instytucje europejskie 
stawiają na głowie system wartości. 

„Polska nie jest nieletnim dzieckiem, które powinno być 
upominane przez niekompetentnych polityków z Zachodu” – 
podkreślał w rozmowie z TV Trwam kard. Gerhard Ludwig 
Müller. „Apeluję do wszystkich Polaków, abyście nie 
pozwalali na taką zarozumiałość i bezczelność” – dodał.  

 

W wywiadzie były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odniósł się m.in. do źle rozumianej troski o środowisko. 
Przypomniał, że ludzie są „ stworzeni, odkupieni i przeznaczeni do życia wiecznego z Bożej miłości” i 
dlatego „nie są jakąś biomasą”. „Nie powinniśmy mówić, że na świecie żyje za dużo ludzi, których trzeba 
się pozbyć poprzez tzw. aborcję lub eutanazję. Każdy człowiek jest umiłowany i upragniony przez Boga. 
Musimy ukształtować właściwą relację pomiędzy ludzką godnością i światem. Nie możemy mówić, że «dla 
ratowania klimatu muszą umierać ludzie»” – mówił. Podkreślił, że życie ludzkie nie powinno być 
przedmiotem dyskusji. „Powinniśmy otaczać troską każde życie, ponieważ każdy człowiek od momentu 
poczęcia jest osobą ludzką. Nikt nie ma prawa, by mu odebrać życie. Jest to podstawowa prawda, której 
nie można relatywizować” – zaznaczył. Ks. kard. Gerhard Ludwig Müller mówił także o ideologii gender, 
która „używając pseudoargumentu o sprawiedliwości płciowej, w rzeczywistości niszczy właściwy związek 
pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są stworzeni dla siebie”. „Mogą oni stać się rodzicami, a przez to 
mieć udział w drodze ku pełni człowieczeństwa” – wyjaśniał. Odniósł się także do krytyki Polski i Węgier 
przez instytucje europejskie. „Przeżywamy tragiczną farsę, w której europejskie instytucje krytykują Polskę i 
Węgry w imię wartości europejskich” – mówił. „Te tzw. wartości generują prawo do mordowania 
nienarodzonych dzieci lub zmiany płci. Jeśli takie prawa są uznawane za wartości europejskie, a kraje 
opowiadające się za godnością człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci są za to zwalczane, 
to jest to postawienie na głowie systemu wartości” – ocenił. „To nie są pieniądze polityków europejskich, 
lecz europejskich podatników. Polska składa się z wolnych obywateli i jest w stanie w wolnych wyborach 
zaakceptować lub odrzucić dany rząd. Żaden europejski trybunał i politycy nie mają moralnego prawa, 
mówić że Polacy źle głosowali, dlatego musimy ich zastraszać tak długo, aż zagłosują według naszych 
preferencji” – mówił były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Zaznaczył, że obecnie „nie możemy polegać na 
politykach, ponieważ są to zwykli politykierzy bez odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia”. Jego 
zdaniem na polityków mógłby wpłynąć głos papieża. „Byłoby dobrze, gdyby Ojciec Święty Franciszek 
wykorzystał swoje uznanie wśród polityków UE w celu jasnego przedstawienia tym ludziom 
chrześcijańskich fundamentów” – powiedział kard. Müller. „Teraz w Polsce chcą doprowadzić do podziałów 
w państwie, społeczeństwie, rodzinach i Kościele. Zauważam, że chodzi tu o ruchy finansowane przez 
zagranicznych sponsorów, którzy uważają, że muszą sprowadzić Polskę na „odpowiednią drogę” 
prowadzącą do wyznawanych przez nich ideologii” – mówił. Podkreślił, że „to Polska w ciągu ostatnich 200 
lat wycierpiała najwięcej i poświęciła ogromną liczbę ludzkich istnień za wolność, praworządność oraz 
demokrację”. „Dlatego jako wielką niesprawiedliwość postrzegam fakt, że ludzie na Zachodzie, którzy nie 
mają pojęcia o tym, co tak naprawdę dzieje się w Polsce i zgarniają ogromne pieniądze z unijnych 
instytucji, pouczają waszych obywateli. Apeluję do wszystkich Polaków, abyście nie pozwalali na taką 
zarozumiałość i bezczelność. Polska nie jest nieletnim dzieckiem, które powinno być upominane przez 
niekompetentnych polityków z Zachodu” – kontynuował. „Polska zachowała swoją kulturę, język, 
tożsamość etniczną i wiarę katolicką, która jest spoiwem i sercem tego narodu. Dlatego wielką 
niesprawiedliwością jest to, że ignoranci na Zachodzie projektują własne kategorie nacjonalizmu” – 
podkreślał kard. Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary był pytany także o nagłaśniane w mediach 
skandale z udziałem duchownych. „Gdyby każdy katolik przestrzegał nauki moralnej Kościoła, nie doszłoby 
do tego, nad czym teraz trzeba nam ubolewać. Musimy również zauważyć, że ideologia moralnego 
permisywizmu w zakresie moralności seksualnej przeniknęła także do kręgów kościelnych i przyniosła 
katastrofalne skutki” – tłumaczył kardynał. „Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że to konkretna osoba 
odpowiada za to, co uczyniła zarówno wobec prawa świeckiego, jak i kościelnego. Dlatego nie ma 
podstaw, by wykorzystywać wykroczenia pojedynczych osób do oskarżania całego stanu duchowego i 
mówienia, że uczynił to cały Kościół” – podkreślał. https://opoka.news/kard-muller-instytucje-europejskie-stawiaja-na-glowie-system-

wartosci
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Fot. PAP/Radek Pietruszka 

W wielu częściach Europy Kościoła już nie ma. W Polsce on jest, dlatego podlega brutalnemu atakowi i 

musimy go bronić - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Według polityka 

jest to "atak, który ma na celu dechrystianizację Polski na wzór europejski". "Jak państwo otworzycie sobie 

te tak zwane wolne media, otworzycie sobie różne portale internetowe, których nazwy przez litość nie będę 

wymieniał, to codziennie macie państwo jakieś obrzydliwy hejt na seminaria, na Kościół, na księży, na 

duchowieństwo, na krzyż, na symbole religijne, na wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem" .  

Dodał, że jest to "atak, który ma na celu jedną rzecz - dechrystianizację Polski na wzór europejski". "To się 

nie uda, ale efekty tego widzimy. Te pobicia księży na schodach przed kościołem. (...) To jest brutalny atak 

na nasze wartości i na fundament czegoś, co nazywamy polskością, a który jest oparty na chrześcijaństwie 

od 1054 lat". 

 

Czarnek był także pytany o przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję w sprawie praw osób LGBTIQ. 

Stwierdzono w niej, że małżeństwa lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie 

członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a 

małżonkowie i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo, jak ich odpowiednicy przeciwnej 

płci. Minister edukacji stwierdził, że przychyliłby się do tej rezolucji, "gdyby istniało coś takiego w 

przyrodzie jak małżeństwo jednopłciowe". "Małżeństwo to termin zastany jeszcze z prawa rzymskiego, 

stworzony przed wiekami, który oznacza związek kobiety i mężczyzny. Coś takiego w przyrodzie jak 

małżeństwo jednopłciowe nie istnieje, więc można sobie uznawać małżeństwa czterech mężczyzn, pięciu 

mężczyzn, albo sześciu kobiet. To nie jest małżeństwo. To jest jakiś związek, któremu my się nie 

sprzeciwami. Nikt nikomu nie ingeruje w jego życie prywatne. Seksualność jest prywatną sferą każdego 

człowieka i co sobie kto robi z tą seksualnością, to jest jego sprawa. Natomiast nie możemy nazwać 

małżeństwem czegoś, co małżeństwem nie jest" - powiedział Czarnek. 

 

Pytany, czy jest "wrogiem LGBT", odpowiedział, że "mówi językiem Konstytucji Rzeczypospolitej Polski". 

"Ja nie używam innego języka, niż używają elity polityczne i prawnicze tego państwa od dziesięcioleci. Nie 

wiem, dlaczego w związku z tym miałbym być wrogiem kogokolwiek" - dodał Czarnek. 

https://deon.pl/swiat/-minister-edukacji-i-nauki-kosciol-w-polsce-podlega-brutalnemu-atakowi,1587251
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https://stacja7.pl/ze-swiata/ofiary-dlugich-homilii-i-wizyta-w-kuchni-5-najwazniejszych-momentow-
pielgrzymki-franciszka-na-slowacji/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

 
„Nie zmuszajcie Kościoła do zaprzeczania prawdzie”. 
Franciszek o małżeństwach homoseksualnych.                        
Papież przypomniał, że małżeństwo to sakrament, który nie może zostać zawarty między 

osobami tej samej płci. "Pan jest dobry i chce, abyśmy wszyscy byli zbawieni, ale proszę, nie 

zmuszajcie Kościoła do zaprzeczania prawdzie" - powiedział Franciszek w rozmowie z 

dziennikarzami w drodze powrotnej z pielgrzymki na Słowację. 

Papież stwierdził, że małżeństwo jest sakramentem i jako takie nigdy nie może być zawarte między 

dwiema osobami tej samej płci. Zaznaczył, że Kościół katolicki „nie ma władzy, aby zmienić naturę 

sakramentu, tak jak został on ustanowiony przez Pana”, ale poparł prawa cywilne, które próbują 

pomóc „tym, którzy mają odmienną orientację seksualną”. 

„Nie oznacza to, że trzeba ich potępiać” 

Ważne jest, aby pomóc tym ludziom, ale nie dając im czegoś, czego, ze względu na swoją naturę, 

Kościół dać im nie może – powiedział. Wskazał, że państwo ma możliwość zapewnienia im 

bezpieczeństwa, stabilności, dziedziczenia; i to wszystkim ludziom, którzy chcą się związać. Ale 

małżeństwo to małżeństwo – stwierdził papież. 

Nie oznacza to, że trzeba ich potępiać; nie, są naszymi braćmi i siostrami – kontynuował 

Franciszek. Ale małżeństwo jest sakramentem – podkreślił, więc jest zawierane między mężczyzną i 

kobietą. Pan jest dobry i chce, abyśmy wszyscy byli zbawieni, ale proszę, nie zmuszajcie Kościoła do 

zaprzeczania prawdzie – apelował Ojciec Święty. https://stacja7.pl/zwatykanu/nie-zmuszajcie-kosciola-do-zaprzeczania-

prawdzie-franciszek-o-malzenstwach-homoseksualnych/

 

 

 

 

 
 
 

 
https://www.fronda.pl/a/co-

bog-powiedzial-sw-katarzynie-
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homoseksualizmie,125974.html 
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Dr Zbigniew Hałat: https://pch24.pl/?s=dr+Ha%C5%82at 
popatrzmy na reakcje ludzi, którzy albo sami ucierpieli po 
wyszczepieniu albo mają zmarłych w rodzinie po podaniu tego 
preparatu: https://pch24.pl/dr-zbigniew-halat-popatrzmy-na-reakcje-ludzi-ktorzy-albo-sami-

ucierpieli-po-wyszczepieniu-albo-maja-zmarlych-w-rodzinie-po-podaniu-tego-preparatu/ 

 

(Fot. MedExpress TV)   
 
Mamy do czynienia z cenzurowaniem całej grupy ludzi, którzy są w opozycji do rządowej 
polityki wobec COVID – powiedział dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, niegdyś wiceminister 
zdrowia oraz były Główny Inspektor Sanitarny.  

Lekarz zwrócił uwagę, że od półtora roku zdecydowana większość mediów pozwala na 
wypowiadanie się i promuje jedynie głosy lekarzy w pełni podporządkowanych rządowej 
polityce „covidowej”. Jego zdaniem tego typu praktyka jest niedopuszczalna i należy pozwolić w 
przestrzeni publicznej wybrzmieć również odmiennym poglądom.  

Rozważenie tej sytuacji w związku z COVID-em, jak wpływa na całość człowieka – powinno być 
zgłębiane na forum, na którym epidemiolodzy mieliby coś do powiedzenia, posługując się swoją 
wiedzą sprecyzowaną w tysięcznych artykułach naukowych,                                                                                               
a nie nauką, która wyrosła nagle. Prof. Zbigniew Rutkowski – mój mistrz – stwierdził, że bez 
sensu było kształcenie pokoleń lekarzy, bo cały dorobek medycyny poszedł w ogień rozpalony 
przez ideologię covidianizmu. Mamy do czynienia z załamaniem się wszystkich prawideł, które 
rządziły medycyną – podkreślił epidemiolog.  

Co rusz pojawiały się informacje o nowych falach, ale trzeba to udowodnić. Nie tylko w ten 
sposób, że zwiększa się liczbę cykli denaturacyjnych w laboratoriach, tworzy się fałszywie 
dodatnie wyniki testu PCR i na to powołuje się mówiąc o nowej fali. Trzeba udowodnić, że 
ludzie, którzy zjawiają się z dowolnym rozpoznaniem w przychodni mają coś wspólnego z 
COVID. Obecnie wszystkie zasady epidemiologii w tym zakresie są pogwałcone                         
– podsumował dr Zbigniew Hałat. 

https://pch24.pl/dr-zbigniew-halat-slychac-coraz-czestsze-glosy-specjalistow-ze-zaszczepieni-przeciw-covid-roznosza-zakazenie/  

https://pch24.pl/doktor-halat-przestrzega-matki-nienarodzonych-dzieci-w-sprawie-szczepien/ 

 https://pch24.pl/dr-zbigniew-halat-who-zajmuje-sie-promocja-lgbt-i-genderyzmu-zamiast-leczeniem/  

 https://pch24.pl/epidemiolog-preparat-przeciwko-covid-to-nie-szczepionka-lecz-terapia-genowa/  
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Ile niepożądanych odczynów po szczepieniu 
przeciw COVID-19? [RAPORT] 

Do 9 czerwca w Polsce podano już 22 mln 737 tys. 88 szczepionek przeciw COVID-19. Z raportu 
zamieszczonego na stronie gov.pl wynika, że do 7 czerwca stwierdzono łącznie 10 tys. 300 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Większość z nich miała charakter łagodny, jednak zdarzały 
się też przypadki zakrzepicy czy zgony pacjentów. 
 

SPIS TREŚCI 

1. Ile niepożądanych odczynów poszczepiennych do tej pory? 

2. Zakrzepica i zgony po szczepieniu przeciw COVID-19 

3. Po których szczepionkach było najwięcej NOP-ów? 

1. Do 7 czerwca u obywateli Polski wystąpiło łącznie 10 tys. 300 niepożądanych odczynów poszczepiennych. 8 tys. 686 miało charakter łagodny 

2. Najczęstszymi NOP-ami są zaczerwienienie i bolesność w miejscu wkłucia oraz opuchlizna ramienia 

3. U części zaszczepionych wystąpiły poważne i ciężkie odczyny po szczepieniu przeciw COVID-19. Wśród nich znajdują się przypadki zakrzepicy, 

zatorów czy małopłytkowości 

4. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Onet. 

Ile niepożądanych odczynów poszczepiennych do tej pory? 

Do 9 czerwca w Polsce podano łącznie 22 mln 737 tys. 88 szczepionek przeciw COVID-19. 8 mln 621 tys. 29 to osoby w pełni 

zaszczepione. W ciągu ostatniej doby wykonano łącznie 384 312 szczepień na koronawirusa. 
 

Od 27 grudnia 2020 r. u osób zaszczepionych odnotowano 10 tys. 300 niepożądanych odczynów poszczepiennych, z czego 8 tys. 

686 miało charakter łagodny. Oznacza to, że były to przede wszystkim zaczerwienienie i bolesność w miejscu wkłucia lub 

opuchlizna ramienia. 1614 NOP-y miały charakter poważny lub ciężki. Między 31 maja a 7 czerwca zgłoszono 421 nowych 

niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

1. Sprawdź też: Niepożądane odczyny u dzieci po szczepieniu przeciw COVID-19. Czy rodzice powinni się ich bać? Pytamy pediatrę 

Chcesz sprawdzić swoją odporność na COVID-19 po szczepieniu? Przeszedłeś zakażenie i chcesz sprawdzić poziom 

przeciwciał? Sprawdź pakiet badań sprawdzających odporność na COVID-19, które wykonasz w wybranych punktach sieci Diagnostyka. 

Zakrzepica i zgony po szczepieniu przeciw COVID-19 

W kwietniu Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że zakrzepica jest bardzo rzadkim skutkiem ubocznym po szczepionce AstraZeneki. 

Później EMA wskazała też na możliwy związek między zakrzepicą a szczepionką Johnson & Johnson. Także po szczepionkach Pfizera i Moderny 

zdarzała się zakrzepica. Okazało się też, że zakrzepica występować może z małopłytkowością. 

Z naszych cotygodniowych analiz raportów zamieszczanych na stronie gov.pl wynika, że do tej pory zakrzepica wystąpiła łącznie 

u 71 osób zaszczepionych przeciw COVID-19. W ubiegłych tygodniach u dziewięciu kolejnych osób pojawiło się podejrzenie 

zakrzepicy. Jeśli chodzi o płeć, to zakrzepica (lub jej podejrzenie) częściej występowała u kobiet – to 45 przypadków. U mężczyzn 

to łącznie 31 przypadków. U sześciu osób z zakrzepicą lub innymi problemami z krzepliwością krwi nastąpił zgon. 

1. Redakcja poleca: Miałem NOP po pierwszej dawce. Co z drugą? [WYJAŚNIAMY] 

Wśród odczynów poszczepiennych występowały również inne schorzenia wiążące się z krzepliwością krwi. To zatorowość płucna (u 6 

mężczyzn, z których jeden zmarł i 12 kobiet – w tym jedno podejrzenie), zator płucny z zakrzepicą (u 1 mężczyzny i 1 kobiety), 

zatorowość płucna z zakrzepicą i małopłytkowością (u 2 mężczyzn), zatorowość tętnicy (u 2 mężczyzn i 1 kobiety), zatorowość 

obwodowa (u 1 kobiety), zatory różnego rodzaju (u 1 kobiety), zapalenie żył (u 3 kobiet), małopłytkowość (u 4 mężczyzn, w tym u 

jednego z zakrzepicą i 4 kobiet), problemy z krzepliwością (u 1 kobiety, zakończone zgonem), skrzepy krwi (u 1 mężczyzny, 

zakończone zgonem), obrzęk naczyń krwionośnych (u 1 kobiety), zatorowość (u 1 kobiety), zmiany zakrzepowe (u 1 kobiety), 

skrzepliny (u 1 kobiety) oraz zawał mózgu z zakrzepem (u 1 mężczyzny). 
 

1. To też może cię zainteresować: Masz niepożądany odczyn po szczepieniu? Trzeba to zgłosić 

Po szczepieniach przeciw COVID-19 odnotowywano również zgony pacjentów. Nie wszystkie wykazywały jednak związek 

przyczynowo-skutkowy z podaniem preparatu. NOP-em z definicji jest każde zdarzenie, do którego dochodzi w ciągu czterech 

tygodni od przyjęcia szczepionki, w związku z czym w tabeli umieszczane są też np. zgłoszenia o zgonie w wyniku urazu głowy. 

Do 7 czerwca po szczepieniu zmarło łącznie 89 osób. Było to 50 mężczyzn i 38 kobiet. Między 31 maja a 7 czerwca odnotowano 

sześć zgonów po szczepieniu przeciw COVID-19.  https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce,ile-niepozadanych-

odczynow-po-szczepieniu-przeciw-covid-19---raport-,artykul,12618255.html 
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Francisco Pizarro - życiorys, podbój Inków 

Bogate zdobycze w Meksyku umocniły wśród konkwistadorów europejskich przekonanie, 
iż Eldorado – kraina złota, o której opowiadali Indianie, znalazła się w zasięgu ich działania. 
Według tradycji, to hiszpański konkwistador – Vasco de Balboa, który w roku 1513 przekroczył 
Przesmyk Panamski i dotarł do brzegów Pacyfiku, jako pierwszy uzyskał informacje o tajemniczym 
kraju. Jeszcze przez właściwym odkryciem imperium Inków, Hiszpanie nazywali je „Peru”. Nazwa 
ta wzięła się od rzeki znajdującej się w dzisiejszej Kolumbii.  

Podbój państwa Inków poprzedziły dwie wyprawy podjęte w roku 1524 oraz 1528 przez 
Hiszpanów – Francisco Pizarro i jego kompana Diego de Almagro. Pierwszy z nich wywodził się 
z ubogiej rodziny chłopskiej. Najprawdopodobniej w młodości był pastuchem. Przez całe życie 
pozostawał człowiekiem niewykształconym – nigdy nie nauczył się czytać ani pisać, a jedynym 
sposobem zrobienia kariery pozostawała dla niego służba w wojsku. 

Francisco Pizarro urodził się 16 marca w roku 1478 w Trujillo. Po rozpoczęciu służby wojskowej, 
został wysłany wraz ze swoim odziałem na podbój nowo odkrytych terenów za Oceanem 
Atlantyckim. Od roku 1502 Pizarro brał udział w podboju Haiti oraz Kuby, a następnie 
również Panamy. Po zajęciu tej ostatniej otrzymał w nadaniu część ziem i przez kilka kolejnych 
lata wiódł życie osadnika. 

Francisco Pizarro – Podbój Peru 

Pizarro przebywający jeszcze w Panamie dowiedział się o bogatym kraju Peru – legendarnej 
krainie złota, który postanowił podbić. Jednak pierwsza zorganizowana przez niego ekspedycja w 
latach 1524 – 1525, nie dotarła do celu. Udało się jedynie wówczas opłynąć wybrzeże Ekwadoru, 
po czym zawrócono z powrotem do Panamy.  

W listopadzie w roku 1526 wyruszyła kolejna ekspedycja. Pizarro dotarł wówczas do Rio Santa. 
Po zobaczeniu licznych bogactw Peru, udał się do rodzimej Hiszpanii w celu zgromadzenia 
środków na podbój całego kraju. 

W Hiszpanii Pizarro uzyskał w roku 1529 nominacje na gubernatora Peru od Karola oraz 3 statki 
i 180 ludzi na wyprawę. Na początku roku 1531 wyruszyła z Panamy wyprawa, która dotarła do 
Ekwadoru, a następnie lądem skierowała się do Peru. W następnym roku, we wrześniu zostało 
założone pierwsze hiszpańskie miasto w Peru – San Miguel de Piura.  

Pod koniec roku 1532 Pizarro wkroczył do miasta Cajamarca, gdzie po raz pierwszy spotkał się z 
władcą Inków – Atahualpą. Podobnie jak w przypadku Azteków, Inkowie uważali najeźdźców za 
wysłanników bogów. W efekcie kapłani powstrzymali swojego wodza przez uderzeniem na siły 
Hiszpanów.  

Pizarro wykorzystując sytuacje uderzył na osobistą straż Atahualpy, pojmał go, a następnie kazał 
zamordować. W celu zachowania pozorów legalizmu swych działań, Hiszpanie na tronie osadzali 
kolejno jeszcze dwóch marionetkowych władców. Pierwszym z nich był Manko Kapaka.  

Całe Peru zostało opanowane do końca roku 1534. W następnym roku Pizarro założył Limę, która 
została stolicą wicekrólestwa Peru (współczesna stolica). W roku 1538 udało mu się dodatkowo 
pokonać współorganizatora wcześniejszych wypraw, z których konkurował o podział łupów – 
Diego de Almagro. Ten ostatni został ostatecznie stracony z rozkazu Pizarra. Nie cieszył się 
jednak długo owocami swojego zwycięstwa – w roku 1541 został zamordowany w Limie przez 
popleczników wrogiej frakcji. https://eszkola.pl/historia/francisco-pizarro-7842.html
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Bogowie Azteków: 1- Quetzalcóatl - Bóg życia, wiatrów i mądrości 

 
2- Coatlicue  

 
3- Tezcatlipoca  

 
 

4- Yacatecuhtli  

 
 

5- Cinteotl 

 

Bóg życia, światła, mądrości, płodności i wiedzy, patron dnia i wiatrów, jest władcą 

Zachodu i uważany jest za „Pierzastego Węża”. 

Syn Tonacatecuhtli (mężczyzna) i Tonacacihuatl (kobieta), twórcy Boga, urodził się 

biały, z blond włosami i niebieskimi oczami, był drugim Słońcem i trwał 676 lat. Jest to 

jedno z najważniejszych bóstw Azteków, nawet niektóre legendy uznają go za 

głównego boga panteonu. Jest wężem w dwoistości ludzkiej kondycji i ma pióra, 

ponieważ ma ducha. https://youtu.be/MWt3Fyzzfyk 

 

Znana jako matka wszystkich bogów, jest „Jedyną ze 

Spódnicą Węża” i uważana jest za boginię płodności, 

patronkę życia i śmierci, przewodnik po odrodzeniu. 

Jednym z najbardziej złożonych bóstw azteckiej mitologii był bóg nieba i ziemi, pan opieki i ochrony 

człowieka, a także źródło życia. 

Jest źródłem mocy i szczęścia, właścicielem bitew, z silną i niewidzialną wszechobecnością, co uczyniło 

ją jednym z ulubionych dla kultu. 

Do tego wszystkiego Aztekowie płacili hołd w jednym przedstawieniu, które było malowane 

metalicznymi odbiciami, czarnym paskiem na twarzy i lustrem na suficie. 

To obsydianowe lustro (skała wulkaniczna) służyło do obserwowania 

wszystkich działań i myśli ludzkości, a także wydzielało potężny dym, 

który służył jako obrona i zabijał ich wrogów. Jest uważany za pierwsze 

Słońce, które trwało 676 lat. 

Był jednym ze starszych bogów. Bóg kupców i podróżników, więc 

Aztekowie ofiarowali niewolnikom ofiarę, aby go zadowolić i zapewnić 

mu szczęście. Jest reprezentowany z widocznym nosem, który służył jako 

przewodnik dla podróżnych. 

Właściciel podwójnej tożsamości, będąc mężczyzną i 

kobietą, był bogiem pożywienia (kukurydza, jako główne 

źródło) do bycia chronionym pod ziemią. Ponadto był 

patronem pijaństwa i picia w rytuałach. 

https://pl.thpanorama.com/articles/historia/los-67-dioses-

aztecas-ms-importantes-y-su-significado.html 
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(Drezno (Niemcy), Galeria Obrazow Starych Mistrzow. Fot. Joanna Borowska / Forum) 

Polityczna poprawność zagościła na dobre w świecie sztuki. Od 
ubiegłego roku kuratorzy i pracownicy Państwowych Zbiorów Sztuki w 
Dreźnie weryfikują tytuły dzieł sztuki i zmieniają je na zgodne z 
obowiązującymi dziś zasadami inkluzywności i tolerancji. Tak oto w 
niepamięć muszą pójść takie słowa jak Cyganka, karzeł czy tubylec. 
Dokąd doprowadzi nas to szaleństwo? 

Drezno, dzięki Augustowi Mocnemu, stało się artystyczną metropolią Europy. Miasto to właśnie dla sztuki odwiedza ok 2,5 mln turystów rocznie. Dziś stali bywalcy 
muzeów czy galerii mogą się mocno zdziwić, bo w prowadzonych już od około 1,5 roku pracach weryfikacyjnych, ofiarą politycznej poprawności pracowników 
Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie padły 143 dzieła, które zyskały już nowe, dozwolone nazwy. A w zasobach jest 1,5 mln pozycji… 

Czego jeszcze nie można mówić w przestrzeni publicznej? Odpowiedź przynoszą dokonane zmiany.  

XVII wieczny „Pies, karzeł i chłopiec”, to dziś „Pies, niski mężczyzna i chłopiec”.  

Dzieło znane jako „Cyganka” przemianowano na „Kobieta z chustą”.  

„Afrykański wojownik władający łukiem” został pozbawiony pierwszego członu, 
wskazującego na pochodzenie postaci z Czarnego Lądu. 

 „Tubylec z maską” stał się „Człowiekiem z maską”,  

zaś „Cygańska Madonna” jest dziś „Madonną ze stojącym dzieckiem”. 

W szale politycznej poprawności tubylca pozbawiono też własności, bo „Chata tubylca na 
drzewie” została zwykłą „Chatą na drzewie”.  

Idąc dalej „Indyjscy tubylcy ze zwierzętami domowymi” zostali nazwani jako „Ludzie ze 
zwierzętami domowymi”,  

zaś „Portret ciemnoskórego niewolnika”, to „Portret niewolnika”. 

Póki co nie ma doniesień o przemalowywaniu dzieł sztuki na poprawne polityczne.                                                                                                                                                            
Ale kto wie, co przyniesie przyszłość?  https://pch24.pl/cyganka-karzel-a-nawet-tubylec-to-juz-slowa-zakazane-niemcy-poprawiaja-tytuly-dziel-sztuki/
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Wojna o pomnik świętego założyciela San Francisco. 
Ustawa na biurku gubernatora Kalifornii 

 

 
(Św. Juniper Serra / Źródło: Flickr) 

Po zeszłorocznej serii profanacji pomników św. Junipera Serry w Kalifornii sprawa trafiła do stanowej 

legislatury w postaci projektu ustawy. Nowe prawodawstwo ma na celu wyrugowaniu kultu misjonarza i 

założyciela wielu miast na zachodzie Stanów Zjednoczonych, przedstawiając przy tym alternatywną wersję 

historii na temat „zbrodniczej” działalności Świętego. Takiej narracji przeciwstawili się kalifornijscy 

biskupi, wskazując na jej ahistoryczność. W myśl kalifornijskiego ustawodawcy zniszczony w ubiegłym 

roku pomnik przed stanowym Kapitolem ma zostać zastąpiony figurą symbolizującą rdzenną ludność 

Ameryki. Głos zabrała Konferencja Biskupów Kalifornii, wyrażając poparcie dla idei uczczenia 

autochtonów, lecz wyrażając przy tym „zdecydowany sprzeciw” wobec kampanii kłamstw na temat św. 

Junipera i innych katolickich misjonarzy. „Wsparcie dla naszych rdzennych ludów nie musi odbywać się 

kosztem rozpowszechniania fałszywych informacji o św. Juniperze Serra” – piszą w swoim oświadczeniu 

biskupi, komentując projekt ustawy. „Wiarygodni historycy nie popierają ustaleń dokonanych w tej 

ustawie, które są wysoce obraźliwe i nie są potwierdzone z historycznego punktu widzenia” – przekonują. 

Dziś kalifornijska lewica próbuje zdyskredytować dzieło św. Junipera jako symbol europejskiego 

kolonializmu, mimo że źródła historyczne wskazują na jego przyjazną postawę wobec rdzennej ludności. 

Misjonarz niejednokrotnie wchodził w konflikt z władzami Hiszpanii, sprzeciwiając się złemu traktowaniu 

tubylców. „Wiemy, że Serra i inni misjonarze walczyli o lepsze traktowanie rdzennych mieszkańców i 

nauczali, że wszyscy ludzie mają równą godność przed Bogiem. Nasze zróżnicowane parafie obejmują 

Latynosów i tubylców modlących się razem. Nasz Kościół w Kalifornii musi prowadzić wspólne wysiłki 

na rzecz świętowania darów i osiągnięć rdzennych mieszkańców i misji oraz kontynuować zobowiązanie 

do pokojowej i pełnej szacunku współpracy dla lepszej przyszłości” – przekonują biskupi. 

Pomnik św. Junipera stał pod siedzibą władz Kalifornii w Sacramento od roku 1965. Został sprofanowany i 

obalony w ubiegłym roku podczas zamieszek ulicznych, których sprawcy twierdzili, że prowadzą akcję 

„dekolonizacji ulic”. https://pch24.pl/wojna-o-pomnik-swietego-zalozyciela-san-francisco-ustawa-na-biurku-gubernatora-kalifornii/
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Rewolucja w Gwardii Szwajcarskiej. Po 515 latach 
szeregi „armii watykańskiej” zasilą kobiety 
https://pch24.pl/rewolucja-w-gwardii-szwajcarskiej-po-515-latach-szeregi-armii-watykanskiej-zasila-kobiety/ 

 

Kandydat na gwardzistę w Watykanie musi spełniać następujące warunki: musi być praktykującym katolikiem, 

obywatelem Szwajcarii, stanu wolnego w wieku od 19 do 30 lat, musi mieć co najmniej 1,74 cm wzrostu, być zdrowym, 

posiadać minimum maturę i co najważniejsze - być mężczyzną. Ale to ma się już wkrótce zmienić. Po 500 latach służby 

w Watykanie w szeregi Gwardii Szwajcarskiej mają zostać przyjęte kobiety.   

ZOBACZ RÓWNIEŻ:    Szwajcarska armia dostanie… damską bieliznę 
W Watykanie trwa obecnie przebudowa koszarów. Powstają nowe pomieszczenia, przeznaczone dla gwardzistek. 

Szwajcarska gazeta "Tagesanzeiger" zaznacza, że decyzja w tej sprawie nie należy do papieża, leży po stronie Szwajcarii. Każdego roku Gwardia powinna być 

zasilana przez 30-35 nowych członków. Od lat są z tym kłopoty. Wprowadzenie rekrutacji dla kobiet, ma ten problem rozwiązać. Co więcej, dziennik pisze, że od 

dłuższego czasu do Gwardii zgłaszają się kobiety chętne, by ochraniać papieża. 

Gwardia Szwajcarska, nazywana też najmniejszą armią świata, nie jest jednostką wojskową, ale policyjną. Dlatego jej członkowie mogą stacjonować 

w obcym kraju, jakim jest Watykan. Szwajcarscy żołnierze nie mogą pełnić służby wojskowej dla innego kraju. Gwardia Szwajcarska powołana została w 1506 

roku przez papieża Juliusza II. https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rewolucja-po-500-latach-gwardia-szwajcarska-przyjmie-kobiety,nId,5479404#crp_state=1

 

https://pch24.pl/rewolucja-w-gwardii-szwajcarskiej-po-515-latach-szeregi-armii-watykanskiej-zasila-kobiety/
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-szwajcarska-armia-dostanie-damska-bielizne,nId,5139355
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rewolucja-po-500-latach-gwardia-szwajcarska-przyjmie-kobiety,nId,5479404#crp_state=1
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-rewolucja-po-500-latach-gwardia-szwajcarska-przyjmie-kobiety,nId,5479404#crp_state=1


  
https://www.facebook.com/niezaleznatelewizja/videos/live-z-leszkiem-szostakiem-o-drodzie-do-globalnego-resetu/417946729470429/

 

https://niezalezna.pl/411256-bruksela-chce-narzucac-panstwom-homomalzenstwa-prawnik-unia-lamie-wlasne-obietnice 

 

 
 

 

 

 

 

Nad przepaścią   
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https://pch24.pl/tortury-za-zle-kazanie-17-wrzesnia-sowieci-uderzyli-w-kosciol-na-kresach/  

https://polskatimes.pl/17-wrzesnia-1939-roku-sowieci-zaatakowali-polske-tak-doszlo-do-czwartego-rozbioru-polski/ar/c1-15807214 

 

fot. twitter.com/DariuszMatecki 

16 września 2021 - Tylko wczoraj Klaudia Jachira opublikowała wpis znieważający bł. ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego, a Prokop-Paczkowska; Św. Maksymiliana Kolbe. Marta 

Lempart organizowała protesty aborcyjne, a największym celem ataku był Kościół 

katolicki. Ona sama wzywała do spalenia kościoła, ona sama w audycji w mediach 

stwierdziła, że trzeba dewastować kościoły i że jest to skuteczna walka z Kościołem. 

Widzimy tutaj wielką dysproporcję pomiędzy tym, co oni mówią o tolerancji, a tym co 

rzeczywiście robią. Gość Radia Maryja odniósł się również do sprawy wyroku wydanego 

przez sąd w sprawie polskiego „artysty”, który jawnie obraża uczucia religijne katolików. 

Nergal, umieścił zdjęcie, jak depcze obraz z Matką Bożą. Na twarzy Maryi miał po prostu 

buta. Wyrok tego sądu jest skandaliczny i pokazuje, z kim mamy do czynienia, jeśli chodzi o 

sędziów. To, co należałoby zrobić, to apel i do pana premiera, i do pana prezydenta Andrzeja 

Dudy, żeby pozwolić na przeprowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości do samego 

końca – akcentował prezes fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-matecki-o-atakach-opozycji-na-ks-kard-s-wyszynskiego-i-o-m-

kolbe-to-systematyczna-akcja-niszczenia-autorytetow-panstwa-polskiego/                                                                                       

 

Całą rozmowę z Dariuszem Mateckim można odsłuchać [tutaj].   
 

https://twitter.com/i/status/1438485462323236870 
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https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-matecki-o-atakach-opozycji-na-ks-kard-s-wyszynskiego-i-o-m-kolbe-to-systematyczna-akcja-niszczenia-autorytetow-panstwa-polskiego/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/brutalny-atak-na-kaplana-w-szczecinie/
https://twitter.com/i/status/1438485462323236870


Kalifornia: Uczniowie w szkołach modlą się do 
azteckich demonów o dekolonizację kraju 
#antychrześcijaństwo #Kalifornia #pogaństwo #Stany Zjednoczone 

 

Szkoły publiczne w Kalifornii w USA skłaniają bądź nieledwie zmuszają uczniów do modlitw do azteckich bogów. Uczniowie 

proszą demony o dekolonizację i transformację Ameryki, w czym łatwo można dostrzec modlitwę o dechrystianizację kraju.  

Zanoszenie modłów w szkołach do azteckich demonów jest częścią programu Ethnic Studies Model Curriculum. Początkowo 

był to program dobrowolny, ale w wielu szkołach wprowadzono go jako element lekcji dla wszystkich uczniów. Dzieci proszą 

demony między innymi o wyzwolenie, przekształcenie i dekolonizację Ameryki. Zgodnie z wytycznymi kalifornijskich władz, 

uczniowie i nauczyciele powinni przy tym angażować się na rzecz zwalczania „rasistowskich, bigoteryjnych, 

dyskryminacyjnych, imperialistycznych/kolonialnych wierzeń”. Nie ma wątpliwości, że chodzi również o chrześcijaństwo. 

Jednym z autorów programu jest R. Tolteka Cuauhtin. W swojej książce poświęconej edukacji przekonuje, że biali chrześcijanie 

dokonali „bogobójstwa”, wyrzucając z Ameryki pierwotne wierzenia. Cuauhtin proponuje zatem dekolonizację poprzez 

dokonanie „kontrabójstwa”, czyli wyrzucenie z Ameryki kultury „imperialistów”. 

Część kalifornijskich rodziców protestuje przeciwko tym działaniom, władze stanowe zostały pozwane do sądu. Rodzice 

wskazują na łamanie zasady rozdziału świeckich instytucji od religii oraz na prawo do wolności sumienia.                      

https://pch24.pl/kalifornia-uczniowie-w-szkolach-modla-sie-do-azteckich-demonow-o-dekolonizacje-kraju/ 

 

57 głównych bogów Azteków https://pl.thpanorama.com/articles/historia/los-67-dioses-

aztecas-ms-importantes-y-su-significado.html      https://youtu.be/UAL-PtIbZSM    

https://youtu.be/TEP9h7_Kl9g   https://youtu.be/N5o0s64AtSQ  https://youtu.be/csIZw-WXrsg                                                                                                                   

TAJEMNICE MAJÓW AZTEKÓW | CAŁY FILM DOKUMENTALNY | PO POLSKU 

https://youtu.be/yTJnVAUAGgA  https://youtu.be/uMhD1nyhyP8 
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Fot. depositphotos.com   https://deon.pl/swiat/francja-3-tys-medykow-zawieszonych-w-obowiazkach-przez-brak-szczepien-na-covid-19,1586252
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Neymar w kontrakcie zobowiązał się do unikania 
publicznego mówienia o Bogu. 
Brazylijski piłkarz Neymar zobowiązał się w jednej z klauzul zawartych z klubem Paris 

Saint-Germain (PSG) do unikania publicznego mówienia o Bogu, dowiedział się 

hiszpański dziennik „El Mundo”. Według madryckiej gazety, która miała dostęp do 

poufnej klauzuli, jaką podpisał zawodnik, podczas swoich występów w barwach PSG 

nie może on prowadzić politycznej agitacji, a także ma unikać podejmowania 

zagadnień związanych z religią i swoją wiarą. 
 

FOT: ANTOINE DELLENBACH PHOTOGRAPHY/CC BY-SA 2.0 

Dziennik przypomina, że podczas występów w innych klubach, m.in. Santos i FC Barcelona Neymar 

wielokrotnie publikował teksty dotyczące jego chrześcijańskiej wiary i mówił o Jezusie. 

Jak ustalił „El Mundo”, głównym zamiarem władz PSG, sponsorowanego przez fundusz katarskiego 

szejka Nassera Al-Khelaïfiego, jest unikanie „kontrowersji”, które mogłyby uderzyć w dobre imię 

paryskiego klubu lub powodować konflikty w szatni pomiędzy graczami francuskiej drużyny. 

 Innym warunkiem wypełnienia klauzuli przez Neymara jest też odstąpienie przez piłkarza od 

publicznego krytykowania władz Paris Saint-Germain, a także unikanie wyrażania negatywnych 

opinii o taktyce obieranej przez sztab szkoleniowy lub krytykowanie któregoś z jego członków. W 

zamian za wypełnienie warunków klauzuli brazylijski napastnik ma otrzymać rocznie 6,5 mln euro. 

Hiszpańska gazeta dowiedziała się też, iż wbrew deklaracjom PSG o nabyciu Neymara za 222 mln 

euro z FC Barcelona, łączne wydatki paryskiego klubu na pozyskanie zawodnika były dwukrotnie 

wyższe. Ustaliła także, że co miesiąc Brazylijczyk pobiera wynagrodzenie w wysokości około pół 

miliona euro. https://stacja7.pl/ze-swiata/neymar-w-kontrakcie-zobowiazal-sie-do-unikania-publicznego-mowienia-o-bogu/
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W głębokiej studni                                                                                                             
Co byś zrobił, gdybyś znalazł się w miejscu bez wyjścia? 

Czując, że nadchodzą ostatnie chwile Twojego życia, a pomoc 

wydaje się nie przychodzić? https://youtu.be/ZR-0PPTZaLM 

 

Ucieczka                                            
Dwie siostry zakonne Hajat i Maria prowadziły spokojne 
życie. Wszystko jednak zmienił czerwiec 2014 roku kiedy 
Państwo Islamskie weszło do Mosulu a one musiały uciekać. 
Co zdarzyło się dalej? https://youtu.be/fS4BaBmmtG0 
 

TAJEMNICZY WYBAWICIEL                             W swoim życiu czasem 

szukamy niezwykłych doświadczeń, wręcz ponadnaturalnych. 

Kiedy już je przeżywamy, nie idzie ich inaczaj wytłumaczyć jak 

stwierdzeniem – Bóg naprawdę istnieje. O takim doświadczeniu 

dowiesz się w dzisiejszym odcinku! https://youtu.be/yCf1hPlvo04 

 

 
SAMA ALE NIE SAMOTNA                                                                                    

Czy zdarzają Ci się chwile osamotnienia, zwątpienia lub braku 

nadziei na przyszłość? Na pewno tak. Przeżywała je również Hiwot 

— wdowa z Etiopii. Pomoc, której szukała, znalazła u partnerów 

Open Doors. Jak do tego doszło? https://youtu.be/K7IRaNvZX8o 

 

 

Poczet wielkich 

Polaków:                                      

O. Władysław Gurgacz 
https://youtu.be/hpQOXhcPmek 

 

 

 

 

Wyznania księży 
https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/szczere-

wyznanie-ksiedza-samotnosc-najbardziej-czuc-

wieczorami/075vz4c,79cfc278 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Święcenia - Łukasz Solski / East New 

https://youtu.be/ZR-0PPTZaLM
https://youtu.be/fS4BaBmmtG0
https://youtu.be/yCf1hPlvo04
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https://youtu.be/hpQOXhcPmek
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https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/szczere-wyznanie-ksiedza-samotnosc-najbardziej-czuc-wieczorami/075vz4c,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetkrakow/szczere-wyznanie-ksiedza-samotnosc-najbardziej-czuc-wieczorami/075vz4c,79cfc278


 
https://www.opendoors.pl/ratujindie 

 
https://youtu.be/NxyQPNN6URQ 
 
https://youtu.be/FlcYuGgEvLc 
 
https://youtu.be/KRfOfrB-34o 
 

To może być ostatni raz, kiedy jesteśmy w stanie zabrać głos w 
obronie naszego kraju. Nawet jeśli nasze działania nie 
przyniosą rezultatu, musimy to zrobić. 

Samuel* 
*nazwisko zmienione ze względów bezpieczeństwa 
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Cerkiew w cieniu dwóch wież. Historia świątyni 
zakończona 11 września 
 

Kiedy dwie nowojorskie wieże World Trade Center runęły w Nowym Jorku, cały świat był wstrząśnięty tym dramatem.                                                                                                       

Mało kto zwracał jednak uwagę, że w cieniu drapaczy chmur zawaliła się też cerkiew, w której przez lata modlili się wyznawcy prawosławia. 

 

FOT: PIXABAY.COM/12019 

Historia świątyni w tym miejscu sięga XIX wieku. Pierwotna 
niewielka budowla została oddana do użytku w 1832 roku i 
była używana jako prywatny dom, a potem karczma. W 
1916 roku greccy imigranci założyli Kongregację Greckiego 
Kościoła Prawosławnego św. Mikołaja i szukali miejsca dla 
swojej świątyni. Coraz liczniejsza grupa przybyszów 
potrzebowała miejsca modlitwy i znalazła go właśnie na 
Manhattanie.  W 1919 roku Za 25 tysięcy dolarów pięć 
rodzin kupiło karczmę i przekształciło ją w świątynię. 
Budynek był niewielki, bo miał niecałe 7 metrów szerokości, 
17 metrów długości i 11 metrów wysokości. Z czasem 
wszystkie budynki, które przylegały do kościoła św. Mikołaja 
zostały zburzone i świątyni przetrwała nietknięta do 11 
września 2001 roku.  

 

Kościelny uciekł w ostatniej chwili. Wtedy to dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w bliźniacze wieże 
World Trade Center. Kiedy zawaliła się południowa wieża, to cerkiew została całkowicie zniszczona. Na szczęście 
nikogo nie było wtedy w środku. Na kilka minut przed zawaleniem z kościoła ewakuował się kościelny. Niewiele udało 
się odzyskać z wyposażenia świątyni. Bezpowrotnie przepadły relikwie św. Mikołaja, czy św. Katarzyny. Patriarcha 
Demetrios, który był biskupem miejscowej diecezji jest zdania, że relikwie, które zostały zmieszane z gruzami wieży 
po zamachu uświęciły to miejsce. Dla społeczności prawosławnej zniszczenie świątyni było szokiem. 6 grudnia 2001 
roku duchowni odprawili nieszpory i nabożeństwo żałobne w pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się świątynia. Do 
wiernych zaczęły też płynąć ofiary z całego świata, które były przeznaczone na odbudowę miejsca modlitwy.  Już kilka 
miesięcy po zamachach pojawił się pomysł odbudowy świątyni. Później jednak doszło do nieporozumień między 
diecezją a zarządem portu i budowa cerkwi stanęła pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie w październiku 2011 
roku podpisano umowę na budowę świątyni. Kościół miał stanąć w Liberty Park na skrzyżowaniu Liberty i Greenwich 
Streets. Ostatecznie cerkiew ma być oddana do użytku we wrześniu 2021 roku. Zaprojektował ją hiszpańsko-
szwajcarski architekt Santiago Calatrava. Na drugim piętrze kompleksu została zaplanowana międzywyznaniowa sala 
żałoby. Arcybiskup Elpidofor zapowiedział, że podczas uroczystości planowanej na 2 listopada patriarcha Bartłomiej 
po raz pierwszy otworzy drzwi świątyni dla przybywających do niej osób.                                                                                 

https://stacja7.pl/ze-swiata/cerkiew-w-cieniu-dwoch-wiez-historia-swiatyni-zakonczona-11-wrzesnia/

 
 
 

https://youtu.be/MrYWfv2T03A 
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Prawda o aborcji, którą jej promotorzy 
chcieliby ukryć przed światem 
Nie dość, że aborcja sama w sobie jest zamachem na życie 
nienarodzonego dziecka, istnieją szczególnie okrutne i odrażające 
metody jej wykonywania, które bynajmniej nie należą do przeszłości, ale 
praktykowane są do dziś. 

 

Autor/źródło: Hosein Zanbori / Unsplash.com 

Już w 1972 r. książka wydana przez pro-liferów dokumentowała przypadki, w 
których dzieci rodziły się żywe podczas aborcji, zarówno w Nowym Jorku, jak i 
innych stanach. Większość z tych żywych urodzeń miała miejsce w wyniku 
aborcji z użyciem soli fizjologicznej i prostaglandyn. ...poprzez wstrzyknięcie 
żrącego roztworu soli fizjologicznej do macicy kobiety. Roztwór soli wypala 
skórę i płuca dziecka, powoli je zatruwając. Następnie kobieta przechodzi 
przez poród, aby wydać martwe (lub umierające) dziecko.  
O czym świadczą przypadki opisywane w publikacjach z lat siedemdziesiątych, a 
także to, że nadal dokonywane są aborcje w tak wyjątkowo okrutny sposób? 
Przede wszystkim o braku jakiejkolwiek ludzkiej wrażliwości u aborterów. Ich 
poziom odhumanizowania wzbudza przerażenie. Powołaniem lekarza – zgodnie 
z przysięgą Hipokratesa – jest chronić ludzkie życie i zdrowie. Jak pogodzić to, co 
ukazują udokumentowane wyżej przypadki, ze słowami tej przysięgi: „Nikomu, 
nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej 
doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego”? 
https://opoka.news/prawda-o-aborcji-ktora-jej-promotorzy-chcieliby-ukryc-przed-swiatem
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HOMOFOBICZNA CIĘŻARÓWKA NA ULICACH POZNANIA Fot. Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta  
 

Łódź nie chce "płodobusów" na ulicach. Rada 
przegłosowała obszernie uzasadnioną uchwałę.  
Rada Miejska w Łodzi przegłosowała uchwałę w myśl której po ulicach miasta 
nie będą mogły poruszać się ciężarówki opatrzone treściami poniżającymi 
drugiego człowieka. Radni zaznaczają, że ich uchwała wystrzega się 
nieścisłości z podobnych aktów uchwalanych w innych miastach. Uchwała 
może jednak zostać unieważniona przez wojewodę łódzkiego. 

Uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się na obszarze Łodzi 
pojazdami opatrzonymi niektórymi treściami została zaprezentowana na sesji rady miejskiej 15 września. 
Przyjęto ją większością głosów - przeciw zagłosowało sześciu radnych PiS, natomiast jeden radny KO 
wstrzymał się od głosu. Jeśli uchwała zostałaby zaakceptowana przez wojewodę, w Łodzi karane byłoby 
poruszanie się jakimikolwiek pojazdami opatrzonymi napisami poniżającymi drugiego człowieka. 

"Podjęliśmy uchwałę, w której zakazujemy poruszania się w przestrzeni miejskiej tzw. »płodobusów« i 
»homofobusów«, które epatują nie tylko przerażającymi obrazami, ale które także sieją nienawiść, odzierają 
ludzi z godności, oskarżają i poniżają (...) Łódź, jako miasto inkluzywne, włączające wszystkich mieszkańców, 
nie może być obojętne na te sceny." - mówił Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. 
"Uzasadnienie uchwały jest bardzo obszerne. To uzasadnienie obejmuje 10 stron, tam jest odwołanie do 
wyroków sądowych, które były już podejmowane, także rozstrzygnięć nadzorczych wojewody mazowieckiego 
czy to innych wojewodów. Chcieliśmy stworzyć podstawę prawną dla innych samorządów, aby mogły 
przygotować konkretny dokument, regulując właśnie kwestie takich pojazdów w przestrzeni publicznej" - dodaje 
Gołaszewski, opisując wyjątkowość łódzkiej uchwały. 

Wszystko w rękach wojewody 
Aby uchwała przegłosowana przez łódzką Radę Miejską była obowiązująca, nie może zostać unieważniona 
przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. Przypominamy, że do podobnej sytuacji doszło w 
Warszawie, kiedy wojewoda mazowiecki Konstantyn Radziwiłł unieważnił uchwałę Rady Warszawy, która 
zabraniała furgonetkom z hasłami anty-LGBT i antyaborcyjnymi poruszać się po ulicach stolicy. Wojewoda 
stwierdził wtedy, że uchwała "narusza obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym". Co jeśli łódzką 
uchwałę spotka podobny los? "Pójdziemy do sądu" - mówi Marcin Gołaszewski. https://noizz.pl/lgbt/rada-miejska-w-lodzi-

przeglosowala-uchwale-przeciw-ciezarowkom-antylgbt/fdn37v0 
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Pani Janina zmarła, a potem ożyła w kostnicy. To syndrom Łazarza. Gdy 91-letnia Janina 

Kołkiewicz z Ostrowa Lubelskiego przestała dawać znaki życia, rodzina wezwała 

doświadczoną lekarkę. Ta po badaniu stwierdziła zgon. Kobieta trafiła do kostnicy, gdzie 

wydarzył się medyczny cud - gdy grabarz po kilku godzinach otworzył worek, okazało się, że 

staruszka żyje. Co ciekawe, nie ma tu mowy o błędzie lekarskim.  
 

1. Janina Kołkiewicz umiera. Po kilku godzinach wraca do żywych                                                                                                                   

Technicznie rzecz biorąc, pani Janina była martwa przez kilka godzin.                                                      

Jej krążenie ustało. 

2. Syndrom Łazarza. Opisano już kilkadziesiąt takich przypadków                                                                                                                             

Medycyna zna przypadki takich powrotów do żywych. Zdarza się, że ludzie 

"zmartwychwstają" po kilku godzinach. 

1. Czym jest syndrom Łazarza?                                                                                                                                                                                                         

Syndrom Łazarza najczęściej zdarza się po nieudanej reanimacji. 

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,janina-kolkiewicz-umarla--a-po-kilku-godzinach-wrocila-do-

zywych--to-rzadki-syndrom-lazarza,artykul,23727086.html 

 
W nocy z 20 na 21 grudnia 1980 r. dziewiętnastoletnia Jean Hilliard wracała do domu. Przy temp 
-30 st. C jej samochód wpadł do rowu. Dalsza jazda była niemożliwa, więc ruszyła w kierunku 
domu przyjaciela, Wally'ego Nelsona, aby tam znaleźć pomoc. Nie była przygotowana na spacer 
w takich warunkach, jej ubranie było dość lekkie, w dodatku odległość znacznie większa niż 
początkowo sądziła... Kilka metrów przed domem przyjaciela straciła przytomność i upadła. 
Przeleżała na mrozie sześć godzin. Nelson rano wyszedł przed dom i zobaczył Hilliard. Widząc jej 
otwarte oczy, był przekonany, że nie żyje. "Złapałem ją za kołnierz i wrzuciłem na ganek" – 
mówił po latach Nelson w wywiadzie dla Minnesota Public Radio. "Myślałem, że nie żyje. 
Znieruchomiała sztywniej niż deska, ale widziałem kilka bąbelków wychodzących z jej nosa".  

https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,cud-i-niebywale-szczescie--zamrozona-na-kosc-dziewczyna-wrocila-do-
zycia,artykul,39970389.html?utm_source=www.medonet.pl_viasg_medonet&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automa
tic&srcc=ucs   Nelson zachował na tyle przytomności umysłu, że szybko zawiózł ją do szpitala... Ożyła! Wróciła do życia... 
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Cichy zabójca w twojej kuchni. Przyczynia się do 
raka piersi i prostaty. 
Bisfenol A to niebezpieczna substancja, która jest obecna w naszym codziennym jadłospisie. Sprawdź, gdzie występuje i co zrobić, żeby 

ograniczyć kontakt z tym szkodliwym związkiem chemicznym. 

 

 
Bisfenol A znajduje się m.in. w plastikowych butelkach. (Getty Images/EyeEm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bisfenol A – niebezpieczna substancja obecna w każdej kuchni. Całkowite wyeliminowanie toksycznych substancji z 

naszego otoczenia jest niemożliwe, co nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie zredukować ich szkodliwego działania. Nawet kupując produkty, które 

nie zawierają sztucznych dodatków, możemy zaszkodzić swojemu zdrowiu. 

Opakowania wielu pozornie zdrowych artykułów spożywczych zawierają bisfenol A, oznaczony symbolem BPA. Ten organiczny związek jest 

obecny nie tylko w pojemnikach na żywność, ale także w zabawkach i banknotach. Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z University 

of Illinois w Chicago udowodniły, że mimo unikania kontaktu z przedmiotami zawierających BPA nie wyeliminujemy całkowicie tej substancji z 

organizmu. Bisfenol A dostaje się do naszego ciała przez skórę, układ oddechowy i pokarmowy. 

Badania, których wyniki opublikowano w magazynie "Endocrinology" potwierdziły, że bisfenol A wykazuje silne działanie rakotwórcze. BPA 

zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu prostaty i piersi, a także powoduje problemy z erekcją i działa negatywnie na zdolności rozrodcze. Przyczynia 

się również do otyłości, astmy i chorób tarczycy.                                                                                                                                    

https://www.o2.pl/zdrowie/cichy-zabojca-w-twojej-kuchni-przyczynia-sie-do-raka-piersi-i-prostaty-6681736085665409a 
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Zakazane po pięćdziesiątce. Podnoszą ciśnienie, 
mogą uszkodzić nerki. 
Dzisiejsi 50-latkowie to osoby aktywne zawodowo i społecznie. Muszą jednak zdawać sobie sprawę, że wraz z wiekiem ich ciało się zmienia i 

dobrze jest do tych zmian dostosować nawyki żywieniowe. Warto przyjrzeć się swojemu jadłospisowi i zmniejszyć spożycie niektórych produktów. 

 

 
(Getty Images) 

 

Ziemniaki w diecie. Najbardziej tuczące są ziemniaki występujące pod postacią frytek, purée i w towarzystwie zawiesistych sosów. 

Gotowane również mają wysoki indeks glikemiczny. To znaczy, że są szybko trawione i wchłaniane w przewodzie pokarmowym. 

Powodują gwałtowne zwiększenie poziomu cukru we krwi i wzrost wydzielania się insuliny. Po krótkim czasie stężenie glukozy gwałtownie spada, co 

powoduje wzrost łaknienia. Zamiast ziemniaków lepiej wybrać pełnoziarnisty makaron lub brązowy ryż. 

 

Papryczki chilli a zdrowie. Po 50. wiele kobiet rozpoczyna okres menopauzy. Niektóre produkty mogą powodować zaburzenia 

równowagi hormonalnej i nasilać jej objawy. Wśród produktów, które mogą wpływać na prawidłową gospodarkę hormonalną, znajdują się papryczki 

chilli. Mogą one nasilać dolegliwości związane z nagłymi uderzeniami gorąca i nocnymi potami. Ostra papryczka zawiera też kapsaicynę, która podnosi 

ciśnienie krwi. Nie jest więc wskazana dla osób z nadciśnieniem. 

 

Ogórki konserwowe. Po pięćdziesiątce wrasta też ryzyko nadciśnienia. Warto ograniczyć spożywanie soli. Osoby po 50. roku życia 

powinny ograniczyć spożywanie ogórków konserwowych i innych warzyw marynowanych w roztworze z wody, soli i octu. 

Sól jest wszechobecna w produktach spożywczych. Według zaleceń WHO powinniśmy spożywać nie więcej niż 6g soli dziennie. Tymczasem 

często jest to trzykrotnie więcej. 

 

Mrożonki – czy są zdrowe? Mrożone warzywa to łatwy i szybki sposób na przygotowanie posiłku, np. po przyjściu z pracy. Po 50. roku 

życia powinniśmy jednak szczególnie na nie uważać. Niektóre oprócz warzyw zawierają również tuczące dodatki - sosy i kremy. 

W mieszankach warzyw znajdują się też często ziemniaki, które zostały przed zamrożeniem poddane wstępnej obróbce - ugotowane lub usmażone. 

To wpływa na ich kaloryczność. Nie jest korzystne, szczególnie że wraz z wiekiem metabolizm zwalnia. Jedząc taką mieszankę, możemy narazić 

się na dodatkowe kilogramy.  

 

Bób – wpływ na organizm. Po pięćdziesiątce warto ograniczyć warzywa o wysokim indeksie glikemicznym. Wśród nich jest m.in. bób 

gotowany. Im dłużej będziemy go poddawać obróbce termicznej, tym gorzej. 

Bobu nie powinny też jeść chorzy na dnę moczanową, ponieważ zawiera on substancje, które zaostrzają objawy tej choroby. Uważać powinny też osoby 

przyjmujące leki przeciwdepresyjne z inhibitorami monoaminooksydazy. Połączenie ich z bobem może doprowadzić do gwałtownego wzrostu 

ciśnienia krwi. https://www.o2.pl/zdrowie/zakazane-po-piecdziesiatce-podnosza-cisnienie-moga-uszkodzic-nerki-6604548428027521a
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Od lat żyliśmy w błędzie. Sprzyja miażdżycy, otyłości 
i jest toksyczne 
Jeśli myślisz, że każdy tłuszcz jest odpowiedni do smażenia, jesteś w błędzie. Tylko używanie przystosowanego do tego produktu gwarantuje, że 

potrawa będzie wolna od toksycznych związków. Na czym zatem nie powinniśmy smażyć? 

 

 
(Getty Images) 
 
 
 
 
 

Olej lniany. Jeden z najzdrowszych olejów, zawierający optymalną ilość kwasów omega-3, które pozytywni wpływają na nasze zdrowie, ale 

pod jednym warunkiem: jeśli spożywamy go na zimno. Podgrzewanie oleju lnianego zabija właściwości kwasów omega i powoduje wytrącanie się 

niebezpiecznych dla zdrowia toksyn. Przy wyższych temperaturach kwas alfa-linolenowy utlenia się i tworzy szkodliwe dla zdrowia nadtlenki, a to 

sprzyja to przede wszystkim rozwojowi miażdżycy. Olej lniany charakteryzuje się niską temperaturą dymienia, powinien być jedzony na zimno. 

 

Oleje zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Do smażenia nie powinniśmy używać wszelkich tłuszczów 

roślinnych, które zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Mowa tutaj przede wszystkim o: 

 oleju słonecznikowym, 

 oleju sojowym, 

 kukurydzianym, 

 z pestek winogron. 

Każdy z nich, choć jest świetną alternatywą dla tłuszczów zwierzęcych, powinien być jedzony na zimno, najlepiej jako dodatek do sałatek. Powód? 

Mają niski punkt dymienia, a to oznacza, że zawarte w nich kwasy tracą cenne właściwości i stają się szkodliwe, a czasami nawet toksyczne. 

Masło. Teoretycznie nadaje się do obróbki termicznej. Masło może nam dostarczać odporne na działanie wysokiej temperatury kwasy nasycone, 

zawiera także niewiele niestabilnych termicznie kwasów wielonienasyconych. Jednak obecne w maśle kazeina i laktoza powodują, że używanie go 

do smażenia nie jest trafionym pomysłem, ponieważ negatywnie odbija się na kondycji układu pokarmowego. Tradycyjne masło lepiej w takim 

przypadku zastąpić klarowanym. https://www.o2.pl/zdrowie/od-lat-zylismy-w-bledzie-sprzyja-miazdzycy-otylosci-i-jest-toksyczne-6604192482055809a

 

   

 

 

 

https://portal.abczdrowie.pl/miazdzyca
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Najgorsza herbata. Może uszkodzić mózg i jelita 
Herbata to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Uwielbiają ją starzy i młodzi. Pije się ją na różnych kontynentach i o różnych porach, ale chyba każdy 

potrafi znaleźć w ciągu dnia chwilę na ten aromatyczny napar. Okazuje się jednak, że nie każda herbata korzystnie wpływa na nasze zdrowie. 

 

 
Najgorsza herbata (123RF) 

 
Picie herbaty ma sporo korzyści prozdrowotnych, a wiele z nich poleca się wspomagająco przy niektórych dolegliwościach, takich jak wzdęcia czy 
zmęczenie. Zielona czy biała herbata zawierają mnóstwo antyoksydantów, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami. Pite każdego dnia 
chronią przed zawałem serca. Na sklepowych półkach znajdziemy też herbaty, na które należy uważać. Spożywane w nadmiarze mogą nie tylko 
negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, ale i przyczynić się do rozwoju niebezpiecznych chorób. Które to herbaty?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/. Herbatki oczyszczające. Kuracje herbatkami oczyszczającymi mogą być niebezpieczne. Eksperci ostrzegają przede wszystkim przed 

liśćmi senny, gdyż organizm bardzo szybko się do nich przyzwyczajają, a to może powodować kłopoty z oddawaniem stolca. Z kolei zbyt duże 

ilości takich herbatek mogą uszkodzić jelita i wywołać biegunkę, odwodnienie i utratę soli mineralnych. 

2/. Herbata z żywokostu. Alkaloidy, które zawiera żywokost, uszkadzają wątrobę. To dlatego herbatki z żywokostem są w wielu krajach 

wycofane ze sprzedaży. Oficjalne zalecenia mówią, że tę roślinę można stosować jedynie zewnętrznie. 

3/. Pieprz metystynowy (kava). Kava działanie psychoaktywne i można się od niej uzależnić. Podczas spożywania tego naparu możesz 

poczuć lekkie mrowienie w gardle i w ustach. Duże ilości kavy mogą powodować problemy z równowagą, senność oraz zaburzenia widzenia. 

4/. Herbata z cytryną. Jest pyszna i rozgrzewająca. W liściach herbaty znajdziemy cenny glin, ale gdy do naparu dodamy cytrynę, to 

następuje reakcja chemiczna, w którym efektem końcowym jest powstawanie cytrynianu glinu. Ten przenika i kumuluje się w mózgu. Naukowcy 

uważają, że może on zwiększać ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. 

5/. Herbata z mlekiem. Dodając mleko do herbaty, zmniejszamy jej antyoksydacyjne działanie nawet o 25 proc. Gdy wybieramy mleko 

tłuste lub półtłuste zwiększamy również kaloryczność tego aromatycznego naparu.                                                                             

https://www.o2.pl/zdrowie/najgorsza-herbata-moze-uszkodzic-mozg-i-jelita-6630346470923008a?nil=&src01=6a4c8&src02=isgf

 

     

 

 

https://www.o2.pl/kobieta/nigdy-nie-pij-herbaty-w-takiej-formie-narazasz-sie-na-zachorowanie-na-raka-przelyku-6684121074612736a 
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Polscy turyści przed samolotem Enter Air - Archiwum prywatne 

Polski samolot lądował awaryjnie w Etiopii. 
Wcześniej zapalił się na lotnisku. Samolot polskich linii Enter Air lecący z 

Mombasy do Warszawy z ok. 200 osobami na pokładzie wylądował awaryjnie na lotnisku w Addis Abebie w nocy z piątku na 
sobotę. Wcześniej samolot zapalił się przed swoim startem z Kenii - relacjonują pasażerowie w rozmowie z Onetem. 

Samolot z polskimi turystami spędzającymi wakacje w Kenii miał wylecieć z Mombasy 
w piątek wieczorem. Przed startem pasażerowie zostali jednak poinformowani przez 
załogę, że wystąpiły problemy techniczne i muszą jak najszybciej opuścić pokład 
maszyny. - Wszyscy wysiadający z samolotu widzieli, że wydobywa się z niego dym - 
opowiada Onetowi jeden z polskich turystów, który przesłał nam nagranie ze zdarzenia. 

Po ok. trzech godzinach na lotnisku w Mombasie pasażerowie otrzymali informację, że 
problemy zostały rozwiązane i mogą wrócić do samolotu. Część z nich obawiała się o 
swoje bezpieczeństwo i nie chciała startować. Doszło do kłótni z załogą samolotu, która 
zapowiedziała, że w razie oporu pasażerów wezwie lokalną policję - relacjonują turyści. 

Na innym nagraniu można usłyszeć, jak pilot zwraca się przez mikrofon do pasażerów: 
- Proszę zająć miejsca albo opuścić pokład. Wreszcie samolot wyleciał z Kenii w 
kierunku Warszawy. Podróż po ok. dwóch godzinach w powietrzu przerwał kolejny 
komunikat pilota, tym razem o treści: "straciliśmy jeden silnik". Samolot musiał 
awaryjnie wylądować w etiopskiej Addis Abebie. 

- Obecnie jesteśmy na lotnisku. Nie dostajemy żadnej pomocy. Nie wiemy, gdzie są 
nasze bagaże. Słyszeliśmy, że mamy dostać jakiś hotel, ale na razie nie mamy 
żadnego potwierdzenia - mówił w sobotę rano jeden z pasażerów lotu. Rzecznik linii 
Enter Air nie odbierał od nas w sobotę rano telefonu. Czekamy na odpowiedź na 
wysłane do niego pytania. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polski-samolot-ladowal-awaryjnie-w-etiopii-wczesniej-

zapalil-sie-na-lotnisku/565snfn,79cfc278

 

2021-09-17 10:56 
mk / KAI 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polski-samolot-ladowal-awaryjnie-w-etiopii-wczesniej-zapalil-sie-na-lotnisku/565snfn,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polski-samolot-ladowal-awaryjnie-w-etiopii-wczesniej-zapalil-sie-na-lotnisku/565snfn,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/polski-samolot-ladowal-awaryjnie-w-etiopii-wczesniej-zapalil-sie-na-lotnisku/565snfn,79cfc278


Wizjonerka, lekarka, pisarka, znawczyni nauk 
przyrodniczych – św. Hildegarda z Bingen 
Kościół wspomina 17 września świętą Hildegardę z Bingen – doktora Kościoła. Ta żyjąca w latach 1098-
1179 niemiecka benedyktynka była jedną z najbardziej fascynujących postaci średniowiecza: wizjonerką, 
lekarką, pisarką i kompozytorką oraz znawczynią ówczesnych nauk przyrodniczych. 

 

Autor/źródło: Wolfgang Sauber /Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) 

Urodziła się 16 września 1098 roku w Bermersheimie w Hesji jako dziesiąte dziecko wysokiego urzędnika cesarskiego. Już jako siedmioletnie 
dziecko poświęcono ją Bogu, a jej wychowaniem zajęła się benedyktynka Jutta ze Spanheimu. Od tego czasu wychowywała się w opactwie 
benedyktyńskim w Disibodenbergu. W wieku 15 lat Hildegarda, która od młodości doznawała mistycznych wizji, zdecydowała się na prowadzenie 
życia mniszego. W 1147 roku założyła klasztor w Rupertsbergu koło Bingen nad Renem. W 1165 roku powołała kolejny klasztor w Eiblingenie k. 
Rüdesheimu i to w nim zmarła 17 września 1179 roku.  

Sławę w krajach języka niemieckiego przyniosły jej charyzmatyczny wystąpienia, w których nie tylko wzywała do nawrócenia zwykłych ludzi, ale 
także krytykowała wysokich duchownych. W średniowieczu panowała opinia, że kobiety w ogóle nie były zdolne do własnego myślenia 
teologicznego. Hildegarda określiła się zatem jako „niewykształcona” i w swoim nauczaniu nawiązywała do wizji, których doświadczała od 
wczesnego dzieciństwa. Szukało u niej rady coraz więcej osób. 

Do dziś zachowało się wiele dzieł tej sławnej zakonnicy z dziedziny religii, medycyny, muzyki, etyki i kosmologii, cieszących się obecnie dużą 
popularnością. Na szczególną uwagę zasługuje trylogia: „Scivias” (1141-51), „Liber vitae meritorum” (1158-63) i „Liber divinorum operum simplicis 
hominis” (1163-73). Hildegarda z Bingen interesowała się również przyrodą, była pierwszą badaczką niemieckiej fauny i flory. Do dziś popularne są 
formułowane przez nią zasady medycyny naturalnej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się np. rekolekcje połączone z postem według tej 
świętej. 

W Polsce znane są liczne, opracowane w formie poradników, jej książki, np. „Medycyna dla kobiet”, „Przyrodolecznictwo”, „Program zdrowia 
Hildegardy z Bingen”, „Zioła z apteki św. Hildegardy” oraz bioprodukty oparte na recepturach świętej z Bingen. 

W Legnicy działa Polskie Centrum św. Hildegardy, założone przez Alfredę Walkowską, absolwentkę Papieskiego Wydziału Teologicznego (PWT) 
we Wrocławiu. Stawia sobie ono za zadanie propagowanie nie tylko kultu świętej, ale także wypracowanej przez nią medycyny, opartej na powrocie 
do natury. Jej system leczenia znajduje praktyczne zastosowanie przez przywracanie harmonii ciała i ducha przy użyciu w pełni naturalnych, 
autentycznych metod średniowiecznej wizjonerki. 

Dr Walkowska od ponad 25 lat popularyzuje w naszym kraju i za granicą wiedzę o niemieckiej benedyktynki. Jest dyrektorem studium św. 
Hildegardy w Katedrze Nowej Ewangelizacji PWT we Wrocławiu. Od 2007 roku jest związana z Benedyktyńskim Instytutem Kultury w Tyńcu przez 
zainicjowanie i prowadzenie warsztatów oraz rekolekcji z postem według św. Hildegardy. Zapoczątkowała falę ogromnego zainteresowania Świętą 
znad Renu w Polsce swoją książką „Powrót do harmonii”. Była to pierwsza polska prezentacja programu zdrowia według św. Hildegardy. 
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Kard. Raï: syryjscy uchodźcy muszą wrócić do Syrii.  
Syryjscy uchodźcy muszą wrócić do ojczyzny. Z naszej strony nie ma względem nich żadnej wrogości, ale Liban nie radzi sobie z takim 

obciążeniem – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Béchara Boutros Raï. Podkreślił, że problem Libanu polega dziś na tym, że rodowici 

Libańczycy opuszczają swój kraj, a ich miejsce zajmują uchodźcy. Dlatego należy zabiegać o repatriację migrantów. 

Patriarcha Kościoła maronickiego zastrzegł, że nie może to być repatriacja dobrowolna, bo uchodźcy nie zechcą wyjechać z Libanu. Nie chcą 

uznać, że wojna w Syrii się skończyła. Ponadto żyje się im lepiej niż samym Libańczykom, którzy wciąż ubożeją. Mają pracę, robią interesy, jako 

uchodźcy nie muszą płacić podatków, a przy tym co miesiąc otrzymują pomoc od organizacji międzynarodowych. „Niech te organizacje pomagają 

im na miejscu w Syrii” – mówi kard. Raï. 

Wspomina, że po jego interwencji również sam papież zmienił zdanie w sprawie uchodźców w Libanie. „Papież zawsze mówił wszystkim, że trzeba 

integrować uchodźców, tam gdzie się znajdują, przyjmować ich. W naszym wypadku te słowa były sprzeczne z interesem Libanu. Napisałem mu o 

tym: Ojcze Święty, te słowa wyrządzają nam wielką szkodę, bo w Libanie już są uchodźcy i nasz czteromilionowy kraj nie może ponosić ciężaru 

dwóch milionów migrantów – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Raï. – Po drugie Liban jest krajem, w którym system polityczny jest oparty na 

demografii. Stąd wynika równość chrześcijan i muzułmanów. A całe te dwa miliony uchodźców to muzułmanie sunnici. Mogą zostać zmanipulowani 

politycznie, tak jak zostali zmanipulowani uchodźcy palestyńscy w 1975 r., co doprowadziło do wojny domowej między chrześcijanami i 

muzułmanami. Nie chcemy powrotu wojny domowej z powodu uchodźców. Żyjemy na Bliskim Wschodzie, gdzie na pierwszym miejscu jest religia, 

gdzie jesteś obywatelem, bo jesteś muzułmaninem. (…) Liban traci swą fizjonomię. Nie jest już krajem pluralizmu, otwarcia, pokojowego 

współistnienia między muzułmanami i chrześcijanami. Napisałem o tym papieżowi i papież zmienił zdanie”. 

Kard. Raï podkreślił jednak, że trzeba sięgnąć do źródeł problemu. Trzeba sprzeciwić się tym, którzy dla realizacji własnych celów pod pretekstem 

zaprowadzania demokracji wywołują wojny i wysiedlają ludzi z ich krajów. Tak stało się z Syrią i Irakiem, które były na wysokim poziomie rozwoju 

społecznego i gospodarczego, a dziś zostały obalone na ziemię, cofnięte o 50 lat. Tym narodom trzeba przywrócić ich godność na ich ziemi. 

Dlatego muszą tam powrócić, do swej kultury i historii. 

Maronicki patriarcha rozmawiał z Radiem Watykańskim o sytuacji w swej ojczyźnie w związku z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w 

Budapeszcie. Przyznał, że poznał tam Węgrów, którzy są rozmodleni, kochają Kościół i traktują to na poważnie. Wszystko to budzi nadzieje na 

przyszłość – dodał kard. Raï. Pozytywnie ocenił też rolę Węgier w Unii Europejskiej. 

„Węgry, z tego co wiem, daje piękne świadectwo w Unii Europejskiej. Pamiętam, że św. Jan Paweł II pragnął, by dotarło do Europejczyków i Unii 

Europejskiej, że korzenie tego kontynentu są chrześcijańskie. Nie doczekał się tego za swego życia – pwoiedział kard. Raï. – Węgry tymczasem 

bardzo na to nalegają. Same wprowadziły to do swojej konstytucji, uznały, że ich korzenie są chrześcijańskie. Skąd się bowiem wzięła cała ta 

kultura? Od barbarzyńców? Z chrześcijaństwa oczywiście. Zachęcam naród węgierski, aby dalej szedł swą drogą kultury chrześcijańskiej, wartości 

moralnych, bo bez tego życie ludzkie nie ma sensu”. https://misyjne.pl/misja/kard-rai-syryjscy-uchodzcy-musza-wrocic-do-syrii/
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  Wydrukuj ten tekst 

Cypr: Kościół prawosławny odzyskał z Japonii XVIII-
wieczne drzwi zrabowane w 1974 r. 
W czwartek 16 września prawosławny Kościół Cypru odzyskał, po długiej walce w sądach, 
XVIII-wieczne, bogato zdobione drzwi ikonostasu, czyli tzw. bramę królewską, 
oddzielającą ołtarz od reszty świątyni. Znajdowały się one w wybudowanej w 1775 
cerkwi, w której mieścił się grób św. Anastazego w miejscowości Peristeronopigi na 
wschodzie wyspy. Gdy w lipcu 1974 wojska tureckie zajęły tę część Cypru, najeźdźcy 
zagrabili drzwi, a następnie sprzedali je aż do Japonii. 

Skradziona „Brama Królewska” trafiła do Akademii Sztuk Pięknych w Kanazawie (Kanazawa Art 
College), ale po 20-letnich intensywnych wysiłkach władz cypryjskich powróciła na swoje 
pierwotne miejsce. Uczelnia nie podała, gdzie i w jakich okolicznościach zakupiła ten zabytek. 

>>> Irak: intronizacja nowego patriarchy asyryjskiego 

Cypryjski minister transportu, komunikacji i pracy Janis Karousos w wywiadzie dla amerykańskiej 
agencji prasowej AP określił wojnę na Cyprze w 1974 jako „ludobójstwo kulturalne”, w którego 
wyniku na północy wyspy zrabowano setki fresków, mozaik i innych religijnych obiektów sztuki. 
Zapewnił, że jego rząd prowadzi wiele tego rodzaju batalii prawnych o odzyskanie skradzionych 
przedmiotów w USA, Europie i w innych miejscach. 

>>> Jasna Góra: jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych 

„Odzyskanie tych drzwi cerkiewnych jest zarazem sygnałem dla przemytników dzieł sztuki i 
syndykatów zbrodni, że niezależnie od tego, jak długo to potrwa, Cypr będzie zawsze walczył o 
odzyskanie swych zabytków, gdyż to «ludobójstwo kulturalne» nigdy i nigdzie na świecie nie może 
być tolerowane” – oświadczył minister.                                                                                        
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