Na takie przychodzące połączenia telefoniczne
trzeba uważać. Zobacz te numery telefonów!
Numer wygląda następująco:

+690 XXXXXXX. Koszt wychodzącego połączenia za minutę to około

7,69 zł brutto. Są jednak przypadki, w których jedna minuta połączenia może kosztować nawet kilkadziesiąt złotych.

+675 XXX XXX XX
+247 XXX XXX
+535 XXX XXXX.
+242 XXX XXX
+225 XXX XXX
703 XXX XXX
+261 XXX XXXX
Numery, które zaczynają się od

Przykładowo: +675 749 953 31 +675 722 117 80, +675 749 940 21

Nie oddzwaniaj także na numery, które wyglądają tak:

Kolejne połączenia z KUBY:

+247 501 042, +247 553 130, +247 555 013

Przykładowe: +535 884 2850, +535 265 2902, +534 728 1770

Numery wyglądające tak

zgłaszają internauci jako próby wyłudzenia pieniędzy. Lepiej na nie nie oddzwaniać.

Kolejna grupa numerów zgłaszanych przez Internautów to:

- to kolejna grupa numerów, na które lepiej nie oddzwaniać.

to numery z Madagaskaru. Często oznaczają próbę oszustwa. Dlatego lepiej nie oddzwaniać.

Według internautów to numery, które próbują wyłudzić nasze dane:

734 818 156
734 818 190
734 818 186
734 818 150
734 818 190
Jeśli już stałeś się ofiarą przestępstwa lub po prostu
otrzymałeś sygnał od nieznanego numeru, możesz
zgłosić to Urzędowi Komunikacji Elektronicznej
dzwoniąc na specjalną infolinię pod numerem:
801 900 853 lub 22 534 91 74.

DZISIAJ NIEDZIELA, 14 LISTOPADA 2021

Synodalność a obowiązek nazywania czarnego
czarnym, a białego białym
#franciszek #Kosciół #papież #synodalność

(Fot. POOL / Reuters / Forum)

Dowody empiryczne wskazują, że niegodziwe rozdzielenie unitywnego i prokreacyjnego
celu małżeństwa, tak jak przewidywała to encyklika „Humanae Vitae”, wywołało
porzucenie prawa moralnego przez społeczeństwa. W zakresie ludzkiego życia i rodziny
władze narzuciły prawa przeciwne prawu naturalnemu. Dotyczy to zwłaszcza
przymusowych programów szkolnego nauczania o związkach i seksualności – promujących
agendę LGBT, ideologie gender, zapewniających dostęp do antykoncepcji i aborcji,
stanowiących formę przymusu wywieranego względem rodzin, indoktrynujących kolejne
pokolenie kulturą śmierci.
Rozdzielenie unitywnego i prokreacyjnego celu małżeństwa umożliwiło na całym świecie
postępy kultury śmierci wskutek upowszechnieniu środków antykoncepcyjnych i rozwiązań
służących przeprowadzaniu wczesnej aborcji, jak i poprzez popularyzację zapłodnienia in
vitro – procedury instrumentalizującej i niszczącej niezliczoną liczbę ludzkich istnień; także
i wskutek „małżeństw” osób tej samej płci, podkopujących ochronę jaką dzieci cieszą się
dzięki chrześcijańskiemu małżeństwu; poprzez obowiązkowe programy edukacji seksualnej,
zastępujące rolę rodziców i niszczące dziecięcą niewinność; aż po zbrodnię aborcji.
Ruch pro-life nie jest w stanie samodzielnie pokonać takiego zła...
https://pch24.pl/synodalnosc-a-obowiazek-nazywania-czarnego-czarnym-a-bialego-bialym/

Wystarczą 3 proste kroki, by pomóc potrzebującym.
Ruszyła 21. edycja Szlachetnej Paczki
W sobotę 13 listopada rozpoczęła się kolejna edycja Szlachetnej Paczki. Od tego
dnia przez najbliższe cztery tygodnie każdy może wybrać z bazy rodzinę, której chce
pomóc. Darczyńcą może zostać każdy, wystarczy wejść na stronę
www.szlachetnapaczka.pl i wspólnie z bliskimi, kolegami z pracy czy szkoły
przygotować Paczkę dla wybranej rodziny.
Darczyńca pomaga najbardziej potrzebującym, do których wcześniej dotarli
wolontariusze Szlachetnej Paczki: osobom starszym i samotnym, rodzinom z dziećmi,
osobom z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia lub dotkniętych ciężką,
a często nagłą chorobą. Pomaga tym wszystkim, dla których pełna lodówka,
ciepły posiłek, nowe ubranie czy chwila oddechu od obowiązków opiekuńczych
są mało realnym marzeniem. Dla niektórych życie to przytłaczająca dosadność.
Kiedy – mimo zimy – mówią: „Nie mam się w co ubrać”, opisują prawdę.
Jeszcze roku temu życie pani Agaty było spokojne i stabilne – do momentu nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zginął jej
mąż. Od tej pory kobieta samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Gdy przez pandemię zamknięto przedszkola, nie miała nikogo, kto
mógłby się nimi zająć. Z powodu częstych nieobecności pani Agata straciła pracę. Z czego kupi dzieciom ciepłe ubrania na zimę?
Oszczędza na sobie – je coraz mniej, bywają dni, że wcale. „1000 kalorii? Taką mam dietę – przymus”.
Na www.szlachetnapaczka.pl wybierz rodzinę i pomóż tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

W pierwszym kroku: darczyńcy wybierają rodzinę na stronie
www.szlachetnapaczka.pl, najczęściej ze swojej okolicy, i zapoznają się z listą potrzeb,
która zostanie wysłana mailowo wraz z potwierdzeniem wyboru.
W drugim kroku: robią potrzebne zakupy i przygotowują paczkę. Paczkę dla jednej
rodziny organizują średnio 24 osoby. Nie jesteś z tym sam! Pomaganie daje wielką
radość naszej rodzinie i satysfakcję, że dzielimy się naszym szczęściem z
potrzebującymi – wyznaje pani Anna, wieloletnia darczyńczyni Szlachetnej Paczki.
W trzecim kroku: darczyńcy dostarczają zapakowane produkty do wskazanego w
mailu magazynu Szlachetnej Paczki. Na każdym etapie kompletowania Paczki można
kontaktować się z wolontariuszem-opiekunem rodziny. Rozwożenie paczek z
magazynów do rodzin następuje w tzw. Weekend Cudów, który w tym roku został
zaplanowany na 11-12 grudnia...
KAI,zś/Stacja7 https://stacja7.pl/z-kraju/wystarcza-3-proste-kroki-by-pomoc-potrzebujacym-ruszyla-21-edycja-szlachetnej-paczki/

https://youtu.be/6ONtOUWRTB8

Uzależnienie od smartfona może
uszkodzić mózg. Czy masz
nomofobię? [TEST]
Strach przed brakiem urządzenia mobilnego/smartfona to nie żart. Co ciekawe badania
pokazują, że smartfony mają wpływ na działanie naszego mózgu.

Getty Images

Nazwa pochodzi od skróconej wersji angielskiego "no mobile phobia", czyli strachu przed brakiem telefonu. To choroba
cywilizacyjna XXI wieku, polegająca na nerwowości i lęku za każdym razem, gdy nie mamy pod ręką takiego urządzenia.
Najnowsze badania pokazują, że nie jest to tylko problem behawioralny, uzależnienie od internetu czy smartfona może
doprowadzić do niekorzystnych zmian w ludzkim mózgu.

https://www.focus.pl/artykul/uzaleznieni-od-smartfonow-171204121036

[TYLKO U NAS] DR G. OSIŃSKI: NIE TRZEBA NIC WSZCZEPIAĆ
LUDZIOM. POPRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY I AKTYWNOŚĆ W
SIECI INTERNETOWEJ DOSTARCZAMY WYSTARCZAJĄCYCH
INFORMACJI, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA ZŁAMAĆ CZŁOWIEKA
Nie trzeba nic wszczepiać ludziom. Poprzez telefon komórkowy i aktywność w sieci internetowej sami
dostarczamy informacji, wystarczających, by najpierw stworzyć profil psychologiczny każdego z nas, potem
zamknąć nas w bańce informacyjnej, następnie zmanipulować i zhakować, czyli złamać człowieka stosując
zaawansowane metody neuromarketingu. Ludziom będzie się wydawało, że sami podejmują decyzje, a tak
nie będzie. To nie są scenariusze z filmu science fiction, tylko realne działanie, które dzisiaj obserwujemy –
wskazał dr Grzegorz Osiński, kierownik instytutu informatyki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i
Medialnej w Toruniu, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

OJCIEC ŚW. FRANCISZEK: TRAKTUJCIE BIBLIĘ JAK TELEFON
KOMÓRKOWY, ZAWSZE MIEJCIE PRZY SOBIE
Papież Franciszek zachęcił wiernych, aby traktowali Biblię tak samo jak telefon komórkowy, to znaczy, by
mieli ją zawsze przy sobie. Trzeba czytać Biblię tak jak wiadomości – mówił w czasie spotkania na
niedzielnej modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

PAPIEŻ FRANCISZEK DO MŁODZIEŻY: UWOLNIJCIE SIĘ OD
UZALEŻNIENIA OD TELEFONÓW
„Nie bójcie się ciszy”, „uwolnijcie się od uzależnienia od telefonu komórkowego” – apelował papież
Franciszek do młodzieży z rzymskiego liceum. W czasie sobotniej audiencji w Watykanie mówił, że potrzeba
młodych ludzi, którzy nie są karierowiczami.

Czy telefon komórkowy szkodzi zdrowiu?
Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe
mogą być rakotwórcze. Co robić, żeby uchronić się przed szkodliwym promieniowaniem?
https://ktociewyleczy.pl/wiedza/leczenie/zagrozenia-dla-zdrowia/3510-czy-telefon-komorkowy-szkodzi-zdrowiu

Dlaczego nie kłaść telefonu przy głowie,
kiedy idzie się spać?
https://mumandthecity.pl/telefony-komorkowe/

dzieci, które bez umiaru korzystają z telefonów, komputerów czy nawet te niegroźnie wyglądające telewizory) mają
problemy z koncentracją i są nadpobudliwe. Ale warto tutaj odróżnić korzystanie od korzystania. Gry na telefon ograniczaj,
ale już rozmowy z babcią nie musisz! Ja na przykład celowo włączam przy dzieciach zawsze tryb głośnomówiący: mogę rozmawiać i
równocześnie mam wolne ręce, żeby ogarnąć dom czy maluchy. A przy okazji one korzystają, bo podsłuchując dorosłych, poszerzają
swój zasób słownictwa, a jako kilkulatki z chęcią włączają się do rozmowy!

Św. o. Damian de Veuster. W „kolonii śmierci”
niósł trędowatym światło miłości

"Ojciec Damian de Veuster, święty apostoł trędowatych, z wielką szczodrością odpowiedział na wezwanie, aby udać się
na wyspę Molokai, która była gettem dostępnym jedynie dla trędowatych, aby tam żyć i umrzeć z nimi. Zakasał rękawy
i zrobił wszystko, aby uczynić życie tych biednych chorych i zmarginalizowanych, zniszczonych w stopniu
ekstremalnym, godnym tego, by je przeżyć."
10 maja 1873 roku przybył do odosobnionej osady Kalaupapa, którą zamieszkiwało 600 trędowatych. Pierwszymi
zadaniami ojca Damiana było wybudowanie kościoła i założenie parafii. Jego zadanie nie ograniczało się tylko do
bycia duchownym. Dzielił z trędowatymi wszelkie niedogodności losu na wygnaniu, dobrowolnie godząc się na
niebezpieczeństwo zarażenia tą nieuleczalną wtedy chorobą.
W kolonii trędowatych, jak nazywano wyspę, powszechne było poczucie rozpaczy i brak nadziei na pomoc. Po
przyjeździe ojca Damiana, życie tamtejszych ludzi zaczęło się zmieniać. W ciągu szesnastu lat jego posługi prawo
zaczęło być respektowane, rudery zamieniono na schludne domki, uprawiano ziemię i wybudowano szkoły.
Ojciec Damian stał się nie tylko kapłanem trędowatych, lecz także ich towarzyszem, doradcą, pielęgniarzem, lekarzem,
cieślą, grabarzem, kuratorem oraz przyjacielem wszystkich, przede wszystkim młodocianych ofiar trądu.
Wiadomości o heroicznych wysiłkach na rzecz trędowatych rozeszły się na Hawajach, w Stanach Zjednoczonych i w
Europie. Liczne kościoły, fundacje i osoby prywatne przekazywały środki finansowe dla wsparcia pracy wśród
trędowatych. Do Kalaupapy przybyli pomocnicy i następcy ojca Damiana.
Krótko przed śmiercią Damiana na wyspę przybyły franciszkańskie zakonnice m.in. bł. Marianna Cope. Zakonnik
wiedział, że jego dzieło będzie kontynuowane. Zmarł w otoczeniu swoich przyjaciół i chorych, którymi się
opiekował, 15 kwietnia 1889 roku na Moloka’i na Hawajach. https://stacja7.pl/swieci/sw-o-damian-de-veuster-wkolonii-smierci-niosl-tredowatym-swiatlo-milosci/?utm_source=one_signal&utm_medium=push

Molokai Wyspa Przeklętych 1959 - https://youtu.be/RTPnE5m1VyE .
Hawaje - wyspa Molokai - https://youtu.be/VwyZ0x-ljLo

Celem WYMUSZANIA SZCZEPIEŃ jest wprowadzenie
systemu KONTROLI opartego o kody QR [WIDEO]
Wolnosc.TV – Wolność.TV to Wolnościowy i niezależny portal informacyjny – Mam dla was jedną wiadomość.

Proszę o pomoc w przekazywaniu tego materiału. Chodzi o to, że w tej chwili dowiedziałem się, że
wszystko co pojawia się w Australii, zaraz potem jest skopiowane w Kanadzie, w Nowej Zelandii i
niebawem na całym świecie. W niektórych krajach jest już pełny wypas, jeśli chodzi o „keczupowanie”
społeczeństwa. We wszystkich miejscach, takich jak restauracje, banki, wszystkie miejsca publiczne,
wymagane jest zaszczypawkowanie, jeśli chcemy tam wejść – mówi Leszek Szostak.
– To wszystko rozlało się na cały świat, na Włochy, na Francję, na Kanadę, na Stany Zjednoczone, na inne
kraje. Te wszystkie liberalne miejsca były pierwsze. Trzeba tam pokazywać, że jest się osobą zaszczepioną.
Do tego służy aplikacja w telefonie – dodaje Leszek Szostak.
– Wtedy wymagany jest kod QR, żeby można go było skanować. Jednak nie ma jeszcze systemu
globalnego. Natomiast wszystko zmierza do tego niestety – ostrzega nas Leszek Szostak. Leszek Szostak: Celem
WYMUSZANIA SZCZEPIEŃ jest wprowadzenie systemu KONTROLI opartego o kody QR [WIDEO] – Wolnosc.TV

Leszek Szostak: Wojna w Australii przybiera na sile! Co planują światowe „elity” ws. normalnych ludzi? [WIDEO]

PRZERAŻAJĄCA PRAWDA o testach SZCZEPIONEK
przeciwko Covid-19! [WIDEO]
Wolnosc.TV – Wolność.TV to Wolnościowy i niezależny portal informacyjny

Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciwko Covid-19 nie została zatwierdzona, ani licencjonowana przez
amerykańską Agencję Żywności i Leków, natomiast została dopuszczona do użytku w nagłych wypadkach w
celu zapobiegania Covid-19 u osób w wieku 16 lat i starszych. To zatem oznacza, że szczepionka nie jest z
technicznego punktu widzenia licencjonowana.

Badania kliniczne zostaną zakończone dopiero w
2023 roku. Natomiast kampania promocyjna
szczepionek rozszerza się wszędzie.
Wiele osób przyjmuje szczepionki Pfizera z przekonaniem, że to dobre, skuteczne oraz przede wszystkim
bezpieczne rozwiązanie. Niestety media głównego nurtu oraz zdecydowana większość polityków na całym
świecie nie mówi nam wszystkiego. Wobec tego musimy otworzyć oczy i poznać prawdę na temat
szczepionek. Prawda jest taka, że osoby zaszczepione namawiają inne osoby do szczepień. Podobnie jest z
celebrytami.
Rządy, korporacje i celebryci prowadzą zorganizowaną kampanię, aby sprzedać nam szczepionkę. Na jakiej
podstawie to robią? Koniecznie zobacz cały ten film, w którym omówione szczegółowo jest to, jak
szczepionka przeciwko Covid-19 zdołała dotrzeć do ludzkich ciał w tak rekordowym czasie. Jak wyglądały
badania? Czy powinniśmy wierzyć producentom szczepionek na temat ich bezpieczeństwa oraz
skuteczności? Oczywiście pytań jest więcej. PRZERAŻAJĄCA PRAWDA o testach SZCZEPIONEK przeciwko Covid-19! [WIDEO] – Wolnosc.TV

Ludożerca - Zwiefka vs. Gadowski - https://youtu.be/bfRwsQ4RVfk
Ludożerca: Rozmowy Najtrudniejsze - Zwiefka vs. Gadowski - YouTube

JAKIE SZKODY W ORGANIZMIE POWODUJĄ SZCZEPIONKI NA COVID-19? WNIOSKI Z AUTOPSJI (POLSKIE NAPISY)

JAKIE SZKODY W ORGANIZMIE POWODUJĄ SZCZEPIONKI NA COVID-19? WNIOSKI Z AUTOPSJI (POLSKIE NAPISY) - Bing video

Niezależni lekarze i naukowcy. Prawda o COVID (Polski film)
Niezależni lekarze i naukowcy. Prawda o COVID (Polski film) - Bing video

Dlaczego ucisza się niezależnych lekarzy i
naukowców?

Dlaczego ucisza się niezależnych lekarzy i naukowców? | Nasza Mława (naszamlawa.pl)

