
Są jak tablica Mendelejewa: siedem 
toksycznych ryb, których lepiej unikać 

© Sputnik . Evgenya Novozhenina 

Zdrowie i dieta 
Sześć „najbardziej toksycznych” gatunków ryb o krytycznej zawartości rtęci 

Łosoś hodowlany,  

Panga,  

Makrela, 

Węgorz,  

Tuńczyk,  

Sum 

https://pl.sputniknews.com/20211212/sa-jak-tablica-mendelejewa-siedem-toksycznych-ryb-ktorych-lepiej-unikac-16760069.html 

 

https://pl.sputniknews.com/zdrowie-i-dieta/
https://pl.sputniknews.com/20211211/szesc-najbardziej-toksycznych-gatunkow-ryb-o-krytycznej-zawartosci-rteci-16749649.html
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Nigdy nie jedz tych 20 potraw, jeśli chcesz długo żyć! 

1. Sos pomidorowy w puszce 

2. Słodkie napoje gazowane 

3. Cukier 

UdostępnijTweet 

4. Szynka z delikatesów 

5. Olej roślinny 

6. Margaryna 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsztosowe.pl%2F20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsztosowe.pl%2F20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja%2F


7. Hot Dogi 

8. Chipsy 

9. Sosy do sałatek 

10. Sztuczne słodziki 

11. Alkohol 

12. Biały chleb, rafinowane mąki 

13. Mleko - https://sztosowe.pl/20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja/14/ 

14. Mięso z grilla 

15. Batoniki energetyczne 

16. Fast food 

17. Pszenica - https://sztosowe.pl/20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja/18/ 

18. Płatki śniadaniowe 

19. Soki owocowe z marketów 

20. Sól   

o 15 produktów, których nigdy nie należy trzymać w lodówce 

o 20 najzdrowszych potraw na świecie 

o Jak spożywanie buraka wpływa na Twoją urodę? 

o Jak opóźnić starzenie? 20 produktów, które musisz jeść! 

o Oto najzdrowsze orzechy na świecie 

 

 

https://sztosowe.pl/20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja/14/
https://sztosowe.pl/20-pokarmow-ktore-powoli-cie-zabijaja/18/
https://sztosowe.pl/15-produktow-ktorych-nigdy-nie-nalezy-trzymac-w-lodowce/
https://sztosowe.pl/20-najzdrowszych-potraw-na-swiecie/
https://sztosowe.pl/jak-spozywanie-buraka-wplywa-na-twoja-urode/
https://sztosowe.pl/jak-opoznic-starzenie-20-produktow-ktore-musisz-jesc/
https://sztosowe.pl/najzdrowsze-orzechy-na-swiecie/


 

 
 
STOP BLUŹNIERSTWOM! W KRAKOWIE - KLIKNIJ TUTAJ I PODPISZ PETYCJĘ - 5660 – tyle osób podpisało petycję 
https://obronakosciola.pl/stop-bluznierstwom/?ka=060190

 
 

 

 

https://obronakosciola.pl/stop-bluznierstwom/?ka=060190#formularz
https://obronakosciola.pl/stop-bluznierstwom/?ka=060190
https://obronakosciola.pl/stop-bluznierstwom/?ka=060190


 

Pacyfikacja wsi 
Na łamach portalu od miesięcy pragniemy przybliżać historię martyroligii Polaków w okresie II wojny 

światowej, kiedy to podjęto próbę biologicznego zniszczenia naszego narodu. Dziś dla Państwa 

wspomnienia dotyczące jednej z takich zbrodni, których na terenie Polski były tysiące. Ich ogrom może 

świadczyć o tym, w jakim niepokoju i w stresie żyli nasi przodkowie, nie znając dnia ani godziny, w której 

mogli paść ofiarą bestialstwa siepaczy narodu polskiego.  

 

W dniach od 6 do 8 marca 1943 roku Niemcy przy współpracy ukraińskich jednostek pomocniczych 

spacyfikowali Łopuszkę Wielką, Rączynę, Pantalowice, Kaszyce, Rokietnicę i Czelatyce (województwo 

podkarpackie, powiat jarosławski). Podczas pacyfikacji Niemcy zamordowali co najmniej 233 osoby. 

Franciszek Bąk, oficer 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, który pochodził z Czelatyc, jesienią 1944 roku 

odwiedził rodzinne strony. Podczas wizyty zebrał wspomnienia opisujące bestialstwo Niemców i ich 

ukraińskich pomocników w czasie pacyfikacji polskich wsi. Odnosząc się do brutalności w czasie 

mordowania niewinnych Polaków w Kaszycach, zapisał: 

 

 (…) salwy hitlerowskich karabinów i broni maszynowej położyły trupem stu czterdziestu sześciu 

mieszkańców Kaszyc, wychodzących z niedzielnego nabożeństwa. Krwawi oprawcy kierowali ogień w 

najgęstszy tłum, zabraniając udzielania pomocy rannym. Wśród bestialsko pomordowanych znalazła się 

również młoda para, otoczona orszakiem ślubnym. Błogosławieństwo, udzielone przez księdza „na nową 

drogę życia”, wystarczyło zaledwie do progów kościoła[1]. Opisując następnie relacje związane z 

pacyfikacją jego rodzinnej wioski, zapisał: 

(…) 8 marca nic nie wróżyło nadciągającego nieszczęścia. Kobiety w Czelatycach, wyprawiwszy dzieci do 

szkoły, przygotowywały izbę do bielenia przed nadchodzącymi świętami (…) Nadeszła pora obiadu i zaczęto 

już siadać do stołów, gdy wtem wysunięte czujki – wieś miała własny system alarmowy – doniosły, że do obu 

krańców wsi zbliżają się furmanki z Niemcami, trzymającymi broń w pogotowiu. Wkrótce rozpoczęli krwawe 

żniwo. Kto żyw, uciekał w pole, ścigany wściekłymi salwami. (…) W wiosce pozostali tylko starcy, ciężarne 

kobiety i małe dzieci. Gestapowcy strzelali do każdego napotkanego człowieka. Nie oszczędzili chorych, 

kobiet ani dzieci. Z bliskiej odległości trafiali bez pudła, a odwagi do mordowania bezbronnych dodawał im 

alkohol i psy policyjne, które doganiały uciekających, szarpały ubranie i ciało, tropiły po kątach. 

Dowódcą grupy szalejącej w górnej części wioski był znany oprawca Anton. Gruby, zwalisty, o mętnych 

oczach, wykrzykiwał:  

– Wy, polskie świnie! Wszystkich wymordujemy!  

https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/#_ftn1


Jego zastępcą, a zarazem dowódcą grupy, która działała w dolnej części wsi, był syn popa z Pełnatycz. 

Na drodze krążył pododział Wermachtu, w każdej chwili gotów przyjść z pomocą gestapowcom.  

(…) Po krwawej masakrze hitlerowcy weszli do domu Emilii Zachary i zażądali wody. Zmyli krew z łap, 

napili się mleka, a następnie dwudziestu zakładnikom kazali zebrać trupy i zakopać w jednym dole. Nakazali 

też cynicznie zebrać od rodzin pomordowanych po jednej tłustej kurze i przywieść jako należność za zużytą 

amunicję. Odchodząc zabrali z wioski kilkanaście krów, pięć koni, świnie i ponad sto kur[2].    

Opisów takich jak powyższy, świadczących o bestialstwie Niemców i ich ukraińskich pomocników wobec 

Polaków, historia zapisała tysiące. Żaden tekst, opracowanie nie przywróci życia pomordowanym. Jest 

jednak okazja, aby wyciągać lekcję z historii naszej Ojczyzny, aby przelana krew nie wołała o 

sprawiedliwość w okresie, kiedy deklarujemy się, że żyjemy w suwerennej i niepodległej Polsce, a nadal 

tysiące naszych rodaków leży niepogrzebanych w połaciach Wołynia i Małopolski Wschodniej. Szacunek i 

upamiętnienie tych rodaków jest najlepszym sprawdzianem rzekomej suwerenności, który niestety 

oblewamy, oszukując sami siebie. https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/ 

 

https://www.wikiwand.com/pl/Pacyfikacje_wsi_polskich_podczas_okupacji_niemieckiej 

 

 

https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/#_ftn2
https://www.magnapolonia.org/pacyfikacja-wsi/
https://www.wikiwand.com/pl/Pacyfikacje_wsi_polskich_podczas_okupacji_niemieckiej


 

 

 



   
 
 

          
 

"Dzieci patrzyły na śmierć rodziców". Rodzinna trauma. W Rabce Zdroju, też są dzieci 

ofiary wojny. Do dziś żyją w strachu...  https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-

sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html .  https://www.dw.com/pl/zgin%C4%99li-bo-ratowali-%C5%BCyd%C3%B3w-brutalne-morderstwo-ulm%C3%B3w/a-51657718 

 

     
 

https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/491605,anna-janko-mala-zaglada-recenzja-pacyfikacja-wsi-sochy-na-zamojszczyznie-w-1943-wspomnienia.html
https://www.dw.com/pl/zgin%C4%99li-bo-ratowali-%C5%BCyd%C3%B3w-brutalne-morderstwo-ulm%C3%B3w/a-51657718


 
((Fot. MA PCh24.pl)) 
 

Kardynał Gerhard Ludwig Müller stanowczo odrzuca zarzuty o antysemityzm. Jak podkreśla, mówienie o 

działaniach globalnych elit finansowych, które chcą wykorzystać pandemię Covid-19 do przebudowy 

świata, nie ma nic wspólnego z niechęcią do żydów. 

Kardynał Gerhard Müller jest członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W przeszłości 

pełnił prominentną funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kilkanaście dni temu purpurat udzielił 

wywiadu austriackiemu Instytutowi św. Bonifacego, gdzie mówił o wysiłkach globalnych elit finansowych 

na rzecz przebudowy świata w obliczu pandemii. 

Kardynał odwołał się do koncepcji Wielkiego Resetu, którą głoszą aktywiści Światowego Forum 

Ekonomicznego; wskazał też na George’a Sorosa jako na przykład finansisty, który dąży do przekształcenia 

porządku społecznego i ekonomicznego. 

W efekcie purpurat został ostro skrytykowany przez niemieckich biskupów, teologów oraz przez 

niemieckojęzyczne środowiska żydowskie. Zarzucono mu posługiwanie się… antysemickim szyfrem. 

Kardynał został też oskarżony o rozpowszechnianie teorii spiskowych. 

Teraz hierarcha broni się przed zarzutami, wskazując, że ani jeden ze stawianych mu zarzutów nie jest 

prawdziwy. 

– W wywiadzie nie ma żadnych „szyfrów”. Cytuję Biblię ze wskazaniem na stworzenie człowieka na obraz i 

podobieństwo Boga – powiedział były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w rozmowie z katolicką agencją 

informacyjną CNA Deutsch. 

Podkreślił, że jeżeli ktoś chce mu zarzucić antysemityzm, to powinien przedstawić jasne dowody, a nie 

posługiwać się domniemaniami. Zaznaczył, że jego krytycy nie zapoznali się prawdopodobnie w ogóle z 

wywiadem, o którym mowa, a ponadto nie znają katolickiej teologii i nie wiedzą, jakie są związki między 

wiarą chrześcijańską a judaizmem. Na koniec kardynał wskazał, że określenie elity finansowe, którego 

użył, nie pochodzi od niego; ponadto opisuje ono tych, którzy chcieliby rozwiązać wszystkie problemy 

współczesnego świata za sprawą strategii ekonomicznych, dokonując tym samym wielkiego resetu, 

tworząc ujednolicony i wyzuty z wszelkiej różnorodności świat. https://pch24.pl/kardynal-muller-podtrzymuje-swoja-teze-

elity-finansowe-daza-do-wielkiego-resetu-chca-ujednolicic-caly-swiat/ 

 

Kardynał 

Müller 

podtrzymuje 

swoją tezę: 

Elity finansowe 

dążą do 

wielkiego 

resetu. Chcą 

ujednolicić cały 

świat 
 

https://pch24.pl/kardynal-muller-podtrzymuje-swoja-teze-elity-finansowe-daza-do-wielkiego-resetu-chca-ujednolicic-caly-swiat/
https://pch24.pl/kardynal-muller-podtrzymuje-swoja-teze-elity-finansowe-daza-do-wielkiego-resetu-chca-ujednolicic-caly-swiat/
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Szef węgierskiej dyplomacji: „W Teheranie też 
zaczynamy od Mszy Świętej” 

PODOBA CI  
                            17 grudnia 2021  
„Także w Teheranie zaczynamy od Mszy, jest 
Adwent” – napisał na Facebooku minister spraw 
zagranicznych Węgier Péter Szijjártó zamieszczając 
zdjęcie z kaplicy nuncjatury apostolskiej w Iranie.  
 
Nabożeństwo, w którym uczestniczył dyplomata, 
odprawił nuncjusz apostolski w Teheranie, abp 
Andrzej Józwowicz. 
 
 
https://www.magnapolonia.org/szef-wegierskiej-dyplomacji-w-teheranie-tez-zaczynamy-od-mszy/ 
 

 
 
 

https://www.magnapolonia.org/kategoria/wiadomosci/
https://secure.tpay.com/?id=32970&kwota=0&opis=Darowizna&md5sum=0ad2b31e1562475413bb09a3b80229ab
https://www.magnapolonia.org/szef-wegierskiej-dyplomacji-w-teheranie-tez-zaczynamy-od-mszy/
https://www.magnapolonia.org/szef-wegierskiej-dyplomacji-w-teheranie-tez-zaczynamy-od-mszy/


 

 
 

Ogólnopolski program 

wsparcia opiekunów 

dorosłych osób 

niepełnosprawnych 
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce
_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB

 

 

 

Taka  

Tabliczka 

Jest 

W 

Domu 

Chorej 

W 

Rabce 

Zdroju 

Nie pracujesz i opiekujesz się dorosłą osobą niepełnosprawną 

NIE POBIERASZ ŻADNEGO ZASIŁKU NA OPIEKĘ 

 

OTRZYMASZ 2119 zł miesięcznie 
Jako jedyni w Polsce pomagamy również opiekunom pobierającym rentę, a także 

rolnikom.  JESTEŚ RENCISTĄ LUB ROLNIKIEM POBIERASZ ZASIŁEK 
620 zł rocznie OTRZYMASZ 2119 zł miesięcznie 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB
https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yMEDzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB


Historia Sukcesu Pani Ani 
Pani Ania zaufała Naszemu wieloletniemu doświadczeniu i może cieszyć się 
świadczeniem pielęgnacyjnym w kwocie 2119 zł . Dla nas za każdym 
podopiecznym stoi jego historia. Walczymy o godne życie dla Opiekunów - 
którzy każdego dnia oddają swoje serce i poświęcają się opiece nad bliskimi. 

Historia Sukcesu Pani Haliny 
Pani Halina otrzymała świadczenie w kwocie 1971 zł jako emerytka. Dzięki temu, 
że zaufała naszym usługom będzie pobierała 2119 zł miesięcznie. 

 

https://www.opiekunosobyniepelnosprawnej.pl/?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzqA0DGhUOj6yME
DzJEElQHMBWPHflJce_ImmkUUwE8Ro7grDAfZPo4aAr9oEALw_wcB 
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Pedagog: Dyrektorka miała złamane trzy żebra. Tak 
ją dziecko biło, nie czuła bólu. 
 

Joanna Biszewska16.12.2021 08:32 

 

Psycholog, pedagog szkolna: - Chłopiec jeździł łóżkiem po 
gabinecie pielęgniarki, odpychał się od ścian. Przyjechała jego 
mama i była załamana, nie mogła syna uspokoić.                                      
Dopiero lekarz pomógł, dał dziecku zastrzyk uspokajający. 
https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,27917434,pedagog-dyrektorka-miala-zlamane-trzy-zebra-tak-ja-dziecko.html#s=BoxOpImg3  
 

 
  

Agresor, konfliktowe dziecko, dysfunkcyjne, łobuz, chuligan - jest wiele 

określeń na dzieci, które w szkole sprawiają kłopoty. To najczęściej dzieci, 

które mają wiele powodów do zmartwień. Bo ich rodzice nie mają dla nich 

czasu, notorycznie się kłócą, rozwodzą, nie pracują, w domu brakuje 

pieniędzy. Ze stresem i emocjami radzą sobie, jak potrafią. Złoszczą się, 

wpadają w szał, uderzają, rzucają po klasie przedmiotami, plują, 

przeklinają, krzyczą, kopią, biją inne dzieci i nauczycieli. Rodzice 

"grzecznych" dzieci naciskają na dyrekcję, aby wykluczyć agresywne 

dziecko ze szkolnej społeczności. Piszą petycję do szkoły z prośbą o 

usunięcie agresora z klasy. Jeśli dziecko chodzi do szkoły rejonowej, 

dyrekcja nie może wyrzucić dziecka z placówki. Jeśli dziecko nie uczy się 

w rejonie, można za zgodą kuratorium przenieść je gdzie indziej. I czasem 

tak się dzieje. Dziecko dostaje pieczątkę z etykietą "trudne". O tym jak 

system radzi sobie z nieidealnymi dziećmi i jakie są ich losy, rozmawiamy 

z psychologiem, pedagog szkolną, Anną Olankowicz. 

https://www.edziecko.pl/edziecko/autor/5e78a18e7da7ab2fc730ec26
https://www.edziecko.pl/Junior/7,160035,27917434,pedagog-dyrektorka-miala-zlamane-trzy-zebra-tak-ja-dziecko.html#s=BoxOpImg3


DOBRE WIADOMOŚCI:

 

 
 

 

 

Szwecja. „Mur Dobroci”. Tu jest napisane: „Weź ze sobą kurtkę, 

jeśli jest ci zimno, zostaw ją, jeśli chcesz komuś pomóc". 



20 000 
pszczół podążało za samochodem przez 2 dni, żeby uratować swoją królową - Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 
 
 

 
 

Klacz przechadza się codziennie ulicami Frankfurtu. Na szyi ma kartkę – 
„Mam na imię Jenny, nie uciekłam, po prostu idę na spacer. Dzięki” 
Klacz przechadza się codziennie ulicami Frankfurtu. Na szyi ma kartkę - "Mam na imię Jenny, nie uciekłam, po prostu idę na spacer. Dzięki" - Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl)

 
 

https://dobrewiadomosci.net.pl/30939-20-000-pszczol-podazalo-za-samochodem-przez-2-dni-zeby-uratowac-swoja-krolowa/
https://dobrewiadomosci.net.pl/30939-20-000-pszczol-podazalo-za-samochodem-przez-2-dni-zeby-uratowac-swoja-krolowa/
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https://dobrewiadomosci.net.pl/35534-klacz-przechadza-sie-codziennie-ulicami-frankfurtu-na-szyi-ma-kartke-mam-na-imie-jenny-nie-ucieklam-po-prostu-ide-na-spacer-dzieki/
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https://dobrewiadomosci.net.pl/35534-klacz-przechadza-sie-codziennie-ulicami-frankfurtu-na-szyi-ma-kartke-mam-na-imie-jenny-nie-ucieklam-po-prostu-ide-na-spacer-dzieki/


 
 

Smok powrócił!
 

 
 
 



                                                                 

Rozszalałą się powódź. Miasteczko zalane woda sięga pierwszego piętra. 

 

Jasiu siedzi na dachu swojego domu i modli się, żeby Bóg go uratował. 

Przypływa łódka: – Jasiu wskakuj uratujemy cię. 

Na to Jasio: – nie, nie popłynę z wami, Bóg mnie uratuje 

Jasio siedzi na dachu, przypływa druga łódka. 

– Jasiu wsiadaj, woda sięga już dachu. 

Jasio na to: – Nie wsiądę! Wierzę, że Bóg mnie uratuje. 

Mocno wierzę, na pewno Bóg mnie uratuje. 

Woda sięga coraz wyżej. Przypływa trzecia łódka. 

– Jasiu wsiadaj. Od strony rzeki idzie wielka fala, zaraz tu będzie. Nie ma chwili do stracenia. 

Jasio na to: – Płyńcie sami, ja nie wsiadam, wierzę, że Bóg mnie uratuje. 

Przypłynęła fala, myła dom Jasia. Jasio utonął i na sądzie ostatecznym żali się Bogu. 

– Panie Boże tak w ciebie wierzyłem. 

Modliłem się żebyś mnie uratował a ty mnie zawiodłeś. 

A Pan Bóg na to: – Jasiu! Przysłałem ci 3 łódki…

 
 

 

 



 
 

Tego się na Karaibach nie spodziewałem!
 

 



 
 

Kolejny sukces Dudy. Polak mistrzem Europy 
 

Jan-Krzysztof Duda zdobył złoty medal mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych, gromadząc 18 pkt w 22 
partiach. Konkurs odbył się w piątek, w katowickim Spodku. Srebro wywalczył Maciej Klekowski z wynikiem 17,5 pkt, 

a brąz Rosjanin Anton Demczenko zdobywając 16,5 pkt. 
Walka o złoty medal 

Polski arcymistrz, klasyfikowany w blitzu na dziewiątym miejscu w rankingu FIDE był zdecydowanym faworytem 
imprezy. Wydawało się, że pewnie zmierza po pierwszy w seniorskiej karierze międzynarodowy tytuł. Jednak w 10. 

rundzie nieoczekiwanie przegrał białymi z Klekowskim, remisując w rewanżu. W ostatniej wygrał z Niemcem Ilją 
Schneiderem i ponownie przegrał białymi, co na chwilę postawiło pod znakiem zapytania jego triumf w turnieju. 

Żeby go wyprzedzić Klekowski, złoty medalista rozegranych w ub. roku pierwszych internetowych mistrzostw Polski, 
musiałby wygrać ostatni pojedynek z Demczenką. Klasyfikowany na 34. miejscu w kraju arcymistrz doznał jednak 

porażki. 
Duda stracił także po pół punktu po remisowych partiach z Austriakiem Felixem Blohbergerem, Danielem 

Sadzikowskim i Vasifem Durarbaylim z Azerbejdżanu. 
Z Polaków lokaty w czołowej dziesiątce zajęli także Marcin Tazbir — piąta i Paweł Teclaf — szósta, obaj z dorobkiem 

16,5 pkt. Najlepsza wśród kobiet była, sklasyfikowana na 50. miejscu, Alicja Śliwicka – 14,5 pkt. 
Sukcesy Dudy 

Duda stawał już na podium mistrzostw Europy w blitzu rozgrywanych w Polsce. W 2014 roku we Wrocławiu, mając 
16 lat, wywalczył srebrny medal, ustępując tylko Czechowi Davidowi Navarze. 

Przed rokiem turniej także odbył się w Katowicach. Rozgrywano go w formule online w dwóch etapach — kołowe 
eliminacje i system pucharowy dla czołowej szesnastki. Mistrzostwo wywalczył Anglik Gawain Jones, który w finale 

pokonał reprezentującego Hiszpanię Aleksieja Szyrowa, a brązowy medal zdobył Niemiec Matthias Bluebaum. 
Najlepszy z Polaków Radosław Wojtaszek przegrał z Niemcem Georgiem Meierem w 1/8 finału. Duda z powodu 

problemów technicznych musiał się wycofać w fazie eliminacji. 
W tegorocznych mistrzostwach w katowickim Spodku, rozgrywanym w formule open, wystartowało 529 

zawodniczek i zawodników. 
 

W sobotę i niedzielę odbędzie się tam także czempionat Starego Kontynentu w szachach szybkich. 
Kolejny sukces Dudy. Polak mistrzem Europy - Dobra Strona Internetu (dobrewiadomosci.info)
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Jego życie posłużyło za kanwę słynnego filmu. Enzo 
Majorca do dziś jest idolem nurków 
„Wielki Błękit” to kultowy film z 1988 r. w reżyserii Luca Bessona. Nie każdy jednak wie, 

że twórca filmu oparł go na autentycznych wydarzeniach. Bohaterowie opowieści to 

prawdziwe osoby. Dzięki filmowi Enzo Majorca stał się ikoną dla kolejnych pokoleń ludzi 

kochających nurkowanie. 

Enzo Majorca – człowiek, który ukochał dyscyplinę sportu zwaną nurkowaniem swobodnym bardzo długo walczył z Lucem 

Bessonem o to, aby postać grana przez Jeana Reno, była bardziej wiarygodna. Przez batalie i konieczność naniesienia poprawek, 

„Wielki Błękit” miał swoją premierę dopiero 10 lat od momentu produkcji. 

Majorca po raz pierwszy pobił rekord świata w nurkowaniu w 1956 r. zaledwie jako 25-letni chłopak. Zanurzył się wówczas na 

głębokość 45 m poniżej powierzchni morza. W kolejnych latach nurkował coraz głębiej, aż doszedł do 101 m. Kiedy kilka lat 

później chciał zejść głębiej, o mały włos przypłaciłby śmiały wyczyn zdrowiem lub życiem. Wtedy powiedział „dość”. Skończył z 

biciem kolejnych rekordów i zajął się innymi pasjami. Twierdził, że nurkowanie to niebezpieczny sport i za każdym razem może 

coś pójść nie tak. 

-We wrześniu 1974 r. ew Sorrento miałem podjąć próbę ustanowienia rekordu – przekroczyć 90 m. Wszystko było przygotowane 

jak w szwajcarskim zegarku. Ale linka wkręciła się w przewód telewizyjny – była to pierwsza w historii próba sfilmowania na 

żywo bicia rekordu – trzeba było więc wyciągnąć cały sprzęt i wszystko zacząć od początku – powiedział w jednym z wywiadów 

dla „National Geographic”. 

Emerytowany nurek nie był na bieżąco z aktualnymi rekordami, choć wciąż podchodził do żywiołu wody z ogromnym respektem. 

Zawsze twierdził, że morze i ocean mogą człowieka wiele nauczyć, ale nie są w stanie wykształcić w nim siły. Jesteśmy istotami, 

które mają płuca i poruszają się po lądzie. Woda nie jest naszym światem i w mgnieniu oka może stać się wrogiem. 

-Schodziłem w głąb i do tej pory schodzę z ogromnym lękiem. Starzy sycylijscy rybacy nauczyli mnie, że strach i odwaga są 

elementami podstawowymi w ludzkim doświadczeniu. Człowiek bez strachu to szaleniec, człowiek bez odwagi to tchórz – 

powiedział Enzo. 

Choć w długiej karierze miał wiele przygód zahaczających o metafizykę, sam podchodził do nich z dystansem. Podczas jednego z 

samotnych zejść pod wodę, spotkał zmarłego marynarza, o którym krążyły legendy. Enzo twierdził jednak, że była to forma 

halucynacji – i na zawsze pozostał wierny tym logicznym wyjaśnieniom. W jesieni życia poświęcał czas na inne pasje – spisywał 

wspomnienia, wydał też poradnik dla pasjonatów nurkowania. Enzo zmarł 13 listopada 2016 r.we Włoskich Syrakuzach. Jego 
życie posłużyło za kanwę słynnego filmu. Enzo Majorca do dziś jest idolem nurków - Dobre Wiadomości 
(dobrewiadomosci.net.pl)   . https://youtu.be/xWWclxrqHlk
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Dziewczyna po amputacji nóg, wspięła się szlakiem 
turystycznym Manitou Incline, składającym się z 2 
700 schodów! 
Mandy Hovarth twierdzi, że czuje się „błogosławiona i wzruszona ilością wsparcia jakiego 

doświadczyła” po tym, jak wspięła się na stromy szlak turystyczny, używając  do tego tylko 

siły swoich ramion. Pokonała ponad 2700 stopni na szlaku Manitou Incline w Kolorado –

  nie bez powodu nazywanym „Świętym Graalem kardio” – w jedyne cztery godziny. 

Mandy straciła obie nogi w wypadku kolejowym w 2014 roku. Powiedziała, że nie trenowała 

jakoś specjalnie do wyczynu i chciała tylko pokazać, że „absolutnie wszystko jest możliwe”. 

W poście na swoim Instagramie, powiedziała, że wierzy, że będzie „pierwszą kobietą po 

podwójnej amputacji, która dotrze na szczyt” i ukończy szlak. Mówi też, że jej wysiłek był 

częściowo zainspirowany miesiącem świadomości , który był poświęcony kwestiom 

związanym z utratą kończyn. 
 

„Następnym razem, kiedy ktoś powie mi, że nie da rady, pokażę mu twój film” – komentuje 

jeden z użytkowników na Facebooku. 

„Cały czas podążam do przodu – po prostu, żyję swoim życiem jak każdy inny tylko pewne 

rzeczy robię trochę inaczej”, powiedziała Mandy w wywiadzie dla stacji telewizyjnej 

Colorado KDVR. 

Największym marzeniem Mandy było otwarcie własnej restauracji i zatrudnienie w kuchni 
osób po amputacji. „Nie trenowałam wczoraj do Incline, dopiero co zdecydowałam, że to 
zrobię” – powiedziała. „Wszyscy przechodzimy przez fazy depresji, lęku, smutku i zmagania 
się z życiem. Wyjdź na zewnątrz. Wspinaj się na coś. Biegaj, jeśli nie możesz – czołgaj się”.  

Dziewczyna po amputacji nóg, wspięła się szlakiem turystycznym Manitou Incline, składającym się z 2 700 schodów! - 
Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)   .  https://youtu.be/xV2k8EJKYnU
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Mężczyzna wybudował na drzewie domek, który jest spełnieniem dziecięcych marzeń - Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

https://dobrewiadomosci.net.pl/1350-mezczyzna-wybudowal-na-drzewie-domek-ktory-jest-spelnieniem-dzieciecych-marzen/
https://dobrewiadomosci.net.pl/1350-mezczyzna-wybudowal-na-drzewie-domek-ktory-jest-spelnieniem-dzieciecych-marzen/


 

15-letnia dziewczyna z Indii przejechała rowerem 1200 km, wioząc 
swojego chorego ojca na bagażniku 

R E K L A M A  

15- letnia dziewczyna z Indii, aby ratować swojego chorego ojca, dokonała niemożliwego wręcz wyczynu. Przejechała rowerem 1200 km, wioząc swojego tatę na 

bagażniku. 
Ojciec Jyoti Kumari uległ w pracy wypadkowi. Złamał nogę podczas jazdy rikszą. Wraz z mamą i szwagrem pod koniec stycznia pojechali do Gurugramu, aby się nim 

zaopiekować. Po pewnym czasie rodzina wróciła do rodzinnego domu, a dziewczyna została  z ojcem. Jednak z powodu kontuzji stracił on pracę i nie mógł opłacić czynszu 

za wynajem domu. Właściciel kazał mu opuścić mieszkanie. Zaoszczędzonych pieniędzy nie było dużo, nawet nie starczyło na zakup lekarstw. Przeznaczył je więc na 

jedzenie, a za 20 dolarów, za namową córki zakupił rower. 

Sam nie miał siły pedałować, więc Jyotoi zasiadła za kierownikiem, a ojca posadziła z tyłu na bagażniku. Tak przejechali do domu ponad 1200 km.. 

Podróż trwała od 10 do 16 maja, co oznacza, że dziennie pokonywali około 171 km. Czasami podwiezienie zaproponowali im kierowcy ciężarówek, jednak nie pomniejsza to 

jej niesamowitego wyczynu. 

Sama Ivanka Trump, córka prezydenta USA, doceniła osiągnięcie Jyoti Kumari i we wpisie opublikowanym na swoim Twiterze, nazwała go „pięknym  wyczynem 

wytrzymałości i miłości”. 

Będąc pod wrażeniem determinacji dziewczynki, Kolarska Federacja Indii, zaprasza ją na testy z kadrą narodową do Dehli. Jyotoi jednak chce najpierw skupić się na nauce i 

skończyć szkołę.  W rozmowie z „The Hindu” powiedziała, że „czuję się wykończona taką podróżą”. 

Rodzice chcą, aby córka zdała maturę i skończyła szkołę. 15-latka dostała też nowy rower i mundurek szkolny.  15-letnia dziewczyna z Indii przejechała 
rowerem 1200 km, wioząc swojego chorego ojca na bagażniku - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)
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Chłopiec z Nigerii który tańczył w błocie, na deszczu, 
otrzymał stypendium baletowe w Nowym Jorku 

 

Mieszkający w Nigerii 11-letni Anthony Madu marzył aby zostać tancerzem 

baletowym. Chłopiec zamieścił w internecie nagranie, na którym pokazuje 

swoje umiejętności. Film z chłopcem tańczącym w błocie obejrzała laureatka 

Oscara i Złotego Globu, aktorka Viola Davis. Kobieta postanowiła pomóc 

utalentowanemu chłopcu. 

 

Anthony Madu zamieścił w internecie w film, na którym tańczył boso w 

deszczowy dzień, na jednej z ulic dawnej nigeryjskiej stolicy Lagos. Nagranie 

zyskało dużą popularność w wśród internautów. Wideo z tańczącym chłopcem 

obejrzała również  Viola Davis – amerykańska aktorka, laureatka m.in. Oscara i 

Złotego Globu (za rolę w filmie „Płoty”) oraz dwóch nagród Tony, nagrody 

Emmy i BAFTA. 

„Wyzwalamy pasję i miłość… mimo brutalnych przeszkód” 

Davis zamieściła film z chłopcem na swoim profilu społecznościowym. 

„Przypomina mi o pięknie mojego ludu. Tworzymy, wzbijamy się, wyzwalamy 

pasję i miłość… mimo brutalnych przeszkód, które przed nami postawiono! Nasz 

lud potrafi latać!!!” – napisała aktorka. 

 

Chłopiec z Nigerii który tańczył w błocie, na deszczu, otrzymał stypendium baletowe w Nowym Jorku - Dobre 

Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)    .   https://twitter.com/i/status/1275893313145434114
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Jak w 3 minuty nauczyć się tabliczki mnożenia? 
 

Okazuje się, że tabliczka mnożenia nie jest trudna i jest na nią łatwy 

sposób.  

Nauczyciel z 30-letnim stażem, Ireneusz Czyżewski, zdradził metodę, 

która skutecznie pozwoli przyswoić twojemu dziecku tabliczkę 

mnożenia. 

Ten bardzo prosty i szybki sposób pokazał mu tata. Naprawdę warto 

spróbować, zwłaszcza gdy „klasyczne” metody nauki zawodzą. 

Pan Ireneusz przez lata opracowywał metody, które mogłyby ułatwić 

młodym ludziom przyswajanie wiedzy.  

Jako trener od ponad 10 już lat prowadzi zajęcia z zakresu szybkiego 

czytania i skutecznych metod uczenia się.  

Prowadzi kursy nie tylko dla dzieci,  

ale również dorosłych!  
 

 Jak w 3 minuty nauczyć się tabliczki mnożenia? - Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)  . 

 

https://youtu.be/CdMdaa2_OCo
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Pawłowicz pisze o „szatańskiej broni”, której 

Polska nie przeżyje. Wyjaśniamy, o co chodzi 
 

 Mateusz Morawiecki chce rozmawiać w Brukseli o zmianie systemu handlu emisjami CO2. Chciałby usunąć z rynku instytucje finansowe, które prowadzą 

spekulacje. Pomysł tak daleko idących zmian w systemie ma jednak niewielu zwolenników w Unii Europejskiej. 

 

„Handlowanie DYMEM i ich chmurami…!!???.?? Dla dobijania rosnących gospodarczo państw ??!! Jakieś diaboliczne szaleństwo dla naiwnych…. DO LIKWIDACJI 

!!! Tej niemieckiej,szatańskiej „broni” niszczenia państw Polska nie przeżyje !” – napisała w swoim stylu (zachowano oryginalną pisownię) na Twitterze sędzia 

Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. W czym rzecz? Była posłanka ma na myśli system handlu emisjami CO2. Cena uprawnień nieustannie idzie w 

górę i obecnie przekracza 90 euro za tonę emisji, podczas gdy na początku roku wynosiła ok. 30 euro. 

 

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS wprowadzono w 2005 roku. Opłata za zanieczyszczenie atmosfery ma zachęcać do tego, by 

państwa przestały je emitować. 

 

Morawiecki chce zmienić działanie systemu poprzez odcięcie instytucji finansowych od handlu uprawnieniami 

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje, by odejść od systemu w jego obecnym kształcie. 

– Prosta reguła: niech handel uprawnieniami do emisji ograniczony będzie tylko do uczestników tego rynku. Do tych uczestników, którzy potrzebują mieć te 

uprawnienia. Nie wpuszczajmy na ten rynek banków, bogatych graczy, którzy podnoszą cenę — tak na konferencji prasowej Morawiecki sformułował swoją 

propozycję. 

 

Jednym z powodów, dla których ceny uprawnień idą w górę, jest obecność na tym rynku coraz większej liczby graczy. To nie tylko państwa, ale również banki, 

fundusze inwestycyjne, emerytalne, powiernicze. Dla nich uprawnienia to biznes jak każdy inny, więc dopuszczają się spekulacji. „Dziennik Gazeta Prawna” 

informuje, że premier chce pokazać w Brukseli, jak rośnie udział instytucji finansowych w rynku ETS: między 2020 a 2021 rokiem wzrósł z 21 do 27 proc. Udział 

samych tylko funduszy inwestycyjnych wzrósł o ponad 100 proc. Premier stoi na stanowisku, że jeśli instytucje finansowe pozbędą się nabytych wcześniej 

uprawnień emisyjnych, ceny spadną. 

 

W swoich przekonaniach Morawiecki jest na unijnej arenie osamotniony. Zastrzeżenia do systemu ETS mają Czechy, ale premier Andrej Babiš weźmie udział w 

europejskim szczycie po raz ostatni. Z polskim stanowiskiem mówiącym, że ceny uprawnień do emisji są podbijane przez spekulacje instytucji finansowych 

zgadza się także Hiszpania. Jej zdaniem należy się przeciwstawić takim niepożądanym działaniom poprzez reformę systemu. 

„Handel w ramach EU ETS nie powinien być dostępny dla wszystkich podmiotów, a zwłaszcza dla spekulantów zdolnych wywierać wpływ na rynek” – zwracał 

uwagę hiszpański rząd w dokumencie przesłanym Komisji Europejskiej pod koniec września 2021 r. Dodawał też: „Istnieje znacząca korelacja między rosnącymi 

poziomami cen w ETS a zwiększoną obecnością podmiotów zwykle nie działających na tym rynku, zwłaszcza od lipca 2020 r”. 

To tyle w temacie wsparcia. Niewiele państw europejskich jest tak silnie uzależnionych od węgla, co Polska, więc mało kto tak dalece się z nami solidaryzuje. 

Polska dobrze zarabia na sprzedaży uprawnień 

Polscy posłowie poparli w zeszłym tygodniu uchwałę mającą wezwać Unię Europejską do zawieszenia unijnego systemu EU ETS i jego reformy. Alternatywną 

opcją ma być wyłączenie Polski z tego systemu do czasu przeprowadzenia zmian. 

 

Tyle że system ETS w obecnym kształcie to nie tylko straty, ale i zyski. Polski rząd sprzedaje na aukcjach uprawnienia, które otrzymuje wcześniej za darmo. Tak 

prognozowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2020 roku: „Od początku aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji budżet państwa zasiliło ok. 20,5 mld zł. 

W kolejnych dziesięciu latach wpływy z mechanizmów w ramach EU ETS będą znacznie wyższe i szacuje się, że przekroczą 100 mld zł”. 

Według danych Ministerstwa Finansów dot. 2020 roku do budżetu państwa, z systemu handlu do emisji wpłynęło ponad 12 mld złotych, co stanowiło około 3 

proc. polskiego budżetu. Na 2021 rok rząd zaplanował wpływy z EU ETS w wysokości 10,4 mld złotych. Wysokie ceny uprawnień do emisji sprawiły, że już we 

wrześniu wpływy te sięgały 17,3 mld złotych. Na samych wrześniowych aukcjach rząd zarobił 4 mld, a od tego czasu ceny uprawnień wzrosły. Wpływy z 

ostatniej aukcji 8 grudnia, gdy ceny uprawnień pobiły rekord, wyniosły ok. 820 mln zł. 

 

Kraje UE mają obowiązek wydawać połowę tych pieniędzy na cele związane z polityką klimatyczną, jak np. rozwój energetyki odnawialnej. W Polsce finansują 

one m.in. program „Mój Prąd” i programy niskoemisyjnego transportu. 

 

Pawłowicz pisze o „szatańskiej broni”, której Polska nie przeżyje. Wyjaśniamy, o co chodzi (msn.com)

 
 

https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/paw%C5%82owicz-pisze-o-szata%C5%84skiej-broni-kt%C3%B3rej-polska-nie-prze%C5%BCyje-wyja%C5%9Bniamy-o-co-chodzi/ar-AARS6Rn?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/paw%C5%82owicz-pisze-o-szata%C5%84skiej-broni-kt%C3%B3rej-polska-nie-prze%C5%BCyje-wyja%C5%9Bniamy-o-co-chodzi/ar-AARS6Rn?ocid=msedgdhp&pc=U531


POZEW O ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI został złożony. 
Globalny pozew o zbrodnie przeciwko ludzkości został złożony i zaakceptowany przez Najwyższy Trybunał 
Sprawiedliwości Kanady i już się rozpoczął. 
Zespół ponad 1000 prawników i ponad 10 000 ekspertów medycznych pod przewodnictwem niemieckiego adwokata 
Reinera Fuellmicha, jednego z najpotężniejszych prawników w Europie, wszczął największy proces sądowy w historii 
pod nazwą „Nürnberg 2”, za zbrodnie przeciwko ludzkości, proces przeciwko przeciwko WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia ) oraz Davos Group (Światowe Forum Ekonomiczne pod kierownictwem 80-letniego Klausa Schwaba). Dr. 
Reiner Fuellmich jest niemiecko-amerykańskim prawnikiem i jest jednym z założycieli „Niemieckiej Komisji Śledczej ”. 
Fuelmich i jego zespół zgromadzili tysiące dowodów naukowych potwierdzających całkowitą niewiarygodność testów 
PCR i stojące za nimi oszustwo. 
 
Fuellmich mówił wtedy o szczepionkach i stwierdził, że „nie mają one nic wspólnego ze szczepieniami, ale są częścią 
eksperymentów genetycznych”. 
 Oprócz wadliwych testów i fałszywych aktów zgonu wydawanych przez skorumpowany personel medyczny, sama 
„eksperymentalna” szczepionka narusza Artykuł 32 Konwencji Genewskiej. 
Zgodnie z artykułem 32 Konwencji IV.1949, "Okaleczenia i eksperymenty medyczne lub naukowe, które nie są 
konieczne do leczenia osoby" są zabronione. 
Zgodnie z art. 147 przeprowadzanie eksperymentów biologicznych na ludziach jest poważnym naruszeniem 
Konwencji. 
„Eksperymentalna” szczepionka narusza wszystkie 10 punktów kodeksów norymberskich, które przewidują karę 
śmierci dla tych, którzy naruszają te międzynarodowe traktaty”. 
Fuellmich dodał też, że wszystko to było od dawna planowane i miało zostać zrealizowane w 2050 roku. „Ale potem” 
pod wpływem pewności i chciwości postanowiono przesunąć plan najpierw na 2030 rok, i wreszcie wystartowano tą 
agendę w 2020 w takim pośpiechu, że popełniono wiele błędów. Na przykład producenci szczepionek nie spodziewali 
się, że będzie tak wiele skutków ubocznych i zgonów”. 
„Europa”, kontynuuje Fuelmich, „jest głównym polem bitwy tej wojny. To dlatego, że jest całkowicie zbankrutowana. 
Fundusze emerytalne zostały całkowicie splądrowane. Chcą więc przejąć Europę pod kontrolą, zanim ludzie się 
zorientują. Co się dzieje”. 
Ale kim są ci ludzie, którzy pociągają za sznurki? Według Fuelmich jest to grupa około 3000 super bogaczy, do tej 
grupy należy klika Davos skupiona wokół Klausa Schwaba. 
          
Co oni chcą? Pełna kontrola nad ludźmi. „Przekupują lekarzy, personel szpitalny i polityków. 
Zagrożeni są ludzie, którzy nie współpracują. Używają wszelkiego rodzaju technik psychologicznych do 
manipulowania ludźmi.” 
 
„Media głównego nurtu”, podsumowuje Fuellmich, „tworzą fałszywą rzeczywistość i mówią, że większość ludzi jest 
za środkami bezpieczeństwa i szczepionkami. To z pewnością nieprawda. 
Na przykład prawie każdy, z kim rozmawiam w Niemczech, wie, że maska przed niczym nie chroni, bo prawie każdy 
jest teraz poinformowany z nowych alternatywnych mediów. Stare media wymierają”. 
Fuellmicha rada? 
„Rozpowszechniaj prawdę i fakty tak bardzo, jak tylko możesz i nie marnuj energii na ludzi, którzy się desperacko 
zaszczepili i są uparci. 
Nie możemy uratować wszystkich. Wielu ludzi niestety umrze”. 
Pozew o zbrodnie przeciwko ludzkości został złożony. - blog emigrant19 (salon24.pl)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTEST POD SEJMEM PRZECIW PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ NA COVID-19 

https://twitter.com/i/status/1470808910642790401 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-pod-sejmem-przeciw-przymusowi-

szczepien-na-covid-19/  .  

 

 

 

https://chnnews.pl/europa/item/4829-szwecja-wszczepiaja-czipy-z-certyfikatem-

covidowym.html . https://chnnews.pl/ameryka/item/4693-niepokojacy-skutek-uboczny-

szczepionek-na-covid-19-u-kobiet.html  .   https://chnnews.pl/reszta-swiata/item/4008-

egzorcysta-ostrzega-przed-szatanskimi-rozancami.html 

 

 

 

https://www.salon24.pl/u/emigranta/1188042,pozew-o-zbrodnie-przeciwko-ludzkosci-zostal-zlozony
https://www.salon24.pl/u/emigranta/1188042,pozew-o-zbrodnie-przeciwko-ludzkosci-zostal-zlozony
https://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-pod-sejmem-przeciw-przymusowi-szczepien-na-covid-19/
https://twitter.com/i/status/1470808910642790401
https://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-pod-sejmem-przeciw-przymusowi-szczepien-na-covid-19/
https://www.radiomaryja.pl/informacje/protest-pod-sejmem-przeciw-przymusowi-szczepien-na-covid-19/
https://chnnews.pl/europa/item/4829-szwecja-wszczepiaja-czipy-z-certyfikatem-covidowym.html
https://chnnews.pl/europa/item/4829-szwecja-wszczepiaja-czipy-z-certyfikatem-covidowym.html
https://chnnews.pl/ameryka/item/4693-niepokojacy-skutek-uboczny-szczepionek-na-covid-19-u-kobiet.html
https://chnnews.pl/ameryka/item/4693-niepokojacy-skutek-uboczny-szczepionek-na-covid-19-u-kobiet.html
https://chnnews.pl/reszta-swiata/item/4008-egzorcysta-ostrzega-przed-szatanskimi-rozancami.html
https://chnnews.pl/reszta-swiata/item/4008-egzorcysta-ostrzega-przed-szatanskimi-rozancami.html


                                   

 

 

 

Nadchodzi Armagedon - 

franciszkanin ostrzega ! 
https://youtu.be/lCTby0kU2MY 

 

 

https://youtu.be/lCTby0kU2MY


 
15 GRUDNIA 2021 (fot. YouTube . Contagion_Live) 

Wynalazca technologii mRNA apeluje: nie 
szczepcie swoich dzieci przeciw COVID-19! 

Wynalazca technologii mRNA apeluje: nie szczepcie swoich dzieci przeciw COVID-19! - PCH24.pl  

 

 
 

#FakeHunter - Czy dr Robert Malone, uważany za jednego z twórców technologii mRNA, twierdzi, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 wykorzystujące tę technologię są niebezpieczne? (pap.pl)Wykopki płaczą że na r/Polska nie 

można szerzyć szurii xD Dziękuję Pan moderator. : Polska (reddit.com)

 
Jak antyszczepionkowcy wykorzystali Iwermektynę, lek odrobaczający koni, jako lek na COVID-19 | Salon.com 

(archive.org) 
"Rant: Korporacje zapewniają o działaniu, politycy również - przecież jak się zaszczepią wszyscy, to covid magicznie zniknie. W marcu, na przykład w TVN, mówiono 
nam, że Gibraltar niedługo będzie miał 100% zaszczepionej populacji (przyjmując, że 100% to każda osoba zaszczepiona dwa razy) i stawiali to miejsce jako przykład 

covidowego eldorado. Teraz nikt nic o nim nie mówi, a google jak promowało o nim wzmianki, tak teraz cisza. Wykopki płaczą że na r/Polska nie 
można szerzyć szurii xD Dziękuję Pan moderator. : Polska (reddit.com)Wykopki płaczą że na r/Polska nie można 
szerzyć szurii xD Dziękuję Pan moderator. : Polska (reddit.com)

 

https://m.pch24.pl/wynalazca-technologii-mrna-apeluje-nie-szczepcie-swoich-dzieci-przeciw-covid-19/
https://fakehunter.pap.pl/raport/494e6899-c19b-47df-930d-e8ac60731741
https://fakehunter.pap.pl/raport/494e6899-c19b-47df-930d-e8ac60731741
https://fakehunter.pap.pl/raport/494e6899-c19b-47df-930d-e8ac60731741
https://web.archive.org/web/20210810135623/https:/www.salon.com/2021/08/09/how-anti-vaxxers-weaponized-and-promoted-ivermectin-a-horse-de-wormer-drug-as-a-covid-19-treatment/
https://web.archive.org/web/20210810135623/https:/www.salon.com/2021/08/09/how-anti-vaxxers-weaponized-and-promoted-ivermectin-a-horse-de-wormer-drug-as-a-covid-19-treatment/
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/r48t54/wykopki_p%C5%82acz%C4%85_%C5%BCe_na_rpolska_nie_mo%C5%BCna_szerzy%C4%87/
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/r48t54/wykopki_p%C5%82acz%C4%85_%C5%BCe_na_rpolska_nie_mo%C5%BCna_szerzy%C4%87/
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/r48t54/wykopki_p%C5%82acz%C4%85_%C5%BCe_na_rpolska_nie_mo%C5%BCna_szerzy%C4%87/


 

 
 

Włochy-Na oddziałach opieki intensywnej, chorych zabijaliśmy.. 
 

06/12/2021r/Dodano 11/12/2021r 

„Widziałem podstawy płuc zmarłych podczas autopsji: były całkowicie spalone, jako że czysty tlen 
pompowany pod pewnym ciśnieniem powodował autentyczne oparzenia…» 

Pasquale Bacco, lekarz badacz wraz z wirusologiem Giulio Tarro i sędzią Angelo Giorgianni’m – wszyscy 
trzej należący do powstałego niedawno stowarzyszenia o nazwie «L’Eretico» – wniosą skargę do 
prokuratury rzymskiej oraz do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko środkom podjętym 
przez rząd w okresie szczytu epidemii we Włoszech. W skład organizacji „L’Eretico” wchodzi około 2000 
lekarzy i prawników. 

W oskarżeniu wymieniono szereg aspektów dotyczących niewłaściwego administrowania kryzysem Covid-
19 we Włoszech – w szczególności z punktu widzenia medyczno-naukowego, epidemiologicznego i 
prawnego. 

«Leczenie chorych było możliwe, ale możliwość ta została zignorowana» – napisano. 

«Uporczywe zaniedbanie rządu włoskiego sprawiło, że pojawienie się w kraju wirusa przekształciło 
się w masakrę 35 000 starców». 

«Niewłaściwe metody diagnostyczne, błędne leczenie oraz zastosowanie (obowiązujących po dzień 
dzisiejszy) nieracjonalnych metod kontroli rozprzestrzeniania się infekcji podeptały prawa obywateli 
chronione przez włoską konstytucję i prawo międzynarodowe». 

„Zabijaliśmy ludzi, chociaż robiliśmy to w dobrej wierze; na oddziałach opieki intensywnej 
zastosowano niewłaściwe leczenie”. 

https://blognews.tumblr.com/post/670307919914483712/w%C5%82ochy-na-oddzia%C5%82ach-opieki-intensywnej-chorych


„Mówiono, że nie należy stosować środków przeciwzapalnych, które obecnie są podstawą nowej 
terapii”. 

«Dziś wiemy, że protokół terapeutyczny odnoszący się do walki z koronawirusem był błędny: to 
właśnie ten fakt – a nie wirus – spowodował tysiące zgonów». 

>https://www.leretico.org/ 
>https://www.lindro.it/wp-content/uploads/2020/07/Cs.01.7.2020.Eretici.pdf 

„Podczas zarządzania kryzysem sanitarnym naruszono najbardziej elementarne zasady, których w 
tego typu przypadkach należało bezwzględnie przestrzegać” – pisze strona „Formazione Concorsi 
Magistratura”. 

«Nie używaliśmy ani środków przeciwzapalnych, ani hydroksychlorochiny, ani heparyny, o których 
wiemy, że są nieodzowne, natomiast „paliliśmy” tkankę płucną chorych stosując głęboką 
wentylację». 

Dr. Bacco opowiada: 
„Widziałem podstawy płuc pacjentów podczas autopsji: były całkowicie spalone, ponieważ czysty 
tlen pompowany pod pewnym ciśnieniem powodował autentyczne oparzenia. Następnie pojawiała 
się zakrzepica zatorowa, ponieważ tlen nie krążył, jako że płuca były niedrożne”. 

Lekarze – dodaje Bacco – postępując zgodnie z wytycznymi rządu, stosowali całkowicie błędny protokół: 
„To było jak leczenie cukrzycy cukrem”. 

«Wprowadziliśmy we Włoszech karę śmierci, umieszczając pacjentów zainfekowanych Covidem w 
domach opieki dla seniorów, tj. w bezpośrednim kontakcie z grupą docelową wirusa, czyli osobami 
starymi i schorowanymi. Nie tylko że skazaliśmy ich na śmierć, ale także na straszliwą śmierć – tj. w 
całkowitej samotności». 

„Najgorsze jest to”– podsumowuje specjalista z zakresu medycyny sądowej – „że nikt za nic nie 
przeprosił. Zastosowano niewłaściwe terapie i nikt nie powiedział „pomyliliśmy się”». 

[Naprawdę komuś zależy na fałszywych „przeprosinach” ze strony psychopatów i łajdaków? – admin] 

W oskarżeniu stowarzyszenia mówi się również nakazie używania masek. 

«Maski, zwłaszcza przy aktualnych temperaturach tworzą przed nosem i ustami prawdziwe pożywki 
hodowlane, umożliwiające powstanie bardzo niebezpiecznego stężenia mikroorganizmów gotowych 
do rozprzestrzeniania się w ludzkim organizmie. Ponadto, wielogodzinne używanie masek prowadzi 
do hiperkapnii, czyli podwyższenia stężenia dwutlenku węgla z równoczesnym niedoborem tlenu 
we krwi, co bardzo spowalnia reakcje (wyobraźcie sobie, jak niebezpieczne jest to podczas 
prowadzenia samochodu). Hiperkapnia powoduje i zwiększa kwasicę komórkową, która jest 
doskonałym punktem wyjściowym dla rozwoju nowotworów». 

Odnośnie szczepionki przeciwko Cowid, dr. Bacco stwierdza: 
«Mamy do czynienia z kolosalną operacją ekonomiczną, realizowaną przez 
lobby farmaceutyczne». 

Całość sprawy podsumowuje następująco: 
«Musimy wrócić do normalnego życia, nie stosując się do poleceń tychże ludzi 
pozbawionych godności, sumienia i kultury. Czas skończyć z terroryzmem i z 
polityką terroru. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę podobnych 
świństw i łajdactw, jakie mogłem obserwować na przestrzeni ostatnich 
miesięcy». 
[Zobaczymy jeszcze gorsze rzeczy. Nie ma innej opcji. – admin] 

https://blognews.tumblr.com/post/670307919914483712/w%C5%82ochy-na-oddzia%C5%82ach-opieki-intensywnej-chorych

 
 

https://href.li/?https://www.leretico.org/
https://href.li/?https://www.lindro.it/wp-content/uploads/2020/07/Cs.01.7.2020.Eretici.pdf
https://blognews.tumblr.com/post/670307919914483712/w%C5%82ochy-na-oddzia%C5%82ach-opieki-intensywnej-chorych
https://blognews.tumblr.com/post/670307919914483712/w%C5%82ochy-na-oddzia%C5%82ach-opieki-intensywnej-chorych


                    
Protest przeciwko segregacji sanitarnej, lockdownowi i przymusowi szczepień. Wiedeń 11.12.2021 r. / Źródło: YouTube / VOA News 

Austria: Gigantyczny protest przeciwko 
lockdownowi i przymusowi szczepień 
na COVID-19. Austria: Gigantyczny protest przeciwko przymusowi szczepień (dorzeczy.pl) 

 

PAP/EPA/CONSTANTIN ZINN 

Protest antycovidowy we Frankfurcie nad Menem 

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-04/protesty-antycovidowe-europie-w-wiedniu-nawet-40-

tys-przeciwnikow-na-ulicach/

 

https://www.youtube.com/
https://dorzeczy.pl/swiat/238711/austria-gigantyczny-protest-przeciwko-przymusowi-szczepien.html
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-04/protesty-antycovidowe-europie-w-wiedniu-nawet-40-tys-przeciwnikow-na-ulicach/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-04/protesty-antycovidowe-europie-w-wiedniu-nawet-40-tys-przeciwnikow-na-ulicach/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-12-04/protesty-antycovidowe-europie-w-wiedniu-nawet-40-tys-przeciwnikow-na-ulicach/


Protest antycovidowe w Czechach Źródło: Twitter 

Czechy. Ogromne protesty przeciw segregacji sanitarnej i obowiązkowi szczepień [VIDEO] - NCZAS.COM

 
Włosi się nie poddają. Masowe protesty 
przeciwko segregacji społeczeństwa 
Dodano: 29 sierpnia 2021,  11:292352575 4 

 
 

Protesty we Włoszech przeciw segregacji szczepionkowej / Źródło: PAP/EPA / CESARE ABBATE 

W ponad 10 włoskich miastach, w tym w Rzymie, Mediolanie i Turynie, odbyły się w sobotę kolejne 

manifestacje przeciwko obowiązkowi przepustki COVID-19, której stosowanie zostanie rozszerzone 

od 1 września na część środków transportu. 

Włochy: Kolejna sobota protestów przeciwko obowiązkowi przepustki Covid-19 (dorzeczy.pl) 

 

 

https://nczas.com/2021/12/12/czechy-ogromne-protesty-przeciw-segregacji-sanitarnej-i-obowiazkowi-szczepien-video/
https://nczas.com/2021/12/12/czechy-ogromne-protesty-przeciw-segregacji-sanitarnej-i-obowiazkowi-szczepien-video/
https://dorzeczy.pl/swiat/196773/wlochy-kolejna-sobota-protestow-przeciwko-obowiazkowi-przepustki-covid-19.html#comments
https://dorzeczy.pl/swiat/196773/wlochy-kolejna-sobota-protestow-przeciwko-obowiazkowi-przepustki-covid-19.html


 
Kiedy w Danii ogłoszono „prawo epidemiologiczne”, ludzie zaczęli stawiać opór. 9 dni intensywnych protestów poskutkowało.                                                                                                           

DANIA ODRZUCA PRZYMUS SZCZEPIEŃ! LICZNE PROTESTY POSKUTKOWAŁY - Odkrywamy Zakryte 

https://youtu.be/bae2dlNoRiM 
 
Mega protesty w Warszawie ws. przymusu szczepień, paszportów i segregacji sanitarnej! 
 
PROTEST PRZECIWKO PRZYMUSOWI SZCZEPIEŃ w WARSZAWIE 
 
IV Międzynarodowy PROTEST Przeciw Przymusowi Szczepień STOP NOP WARSZAWA 6 czerwca 2020 - fragment. 
 
"Stop NOP" - Protest przeciw przymusowi szczepień - 2.06.2018, Warszawa 
 
Dwóch pediatrów ujawnia prawdę o szczepieniach - Protest 2018 
 
WOJCIECH CEJROWSKI NA BOSAKA O PRZYMUSOWYCH SZCZEPIENIACH O SZUMOWSKIM 
 
Mega protesty w Warszawie ws. przymusu szczepień, paszportów i segregacji sanitarnej! 
 

 
 

https://chnnews.pl/europa/item/4781-koszmar-w-slowenii-certyfikat-covidowy-potrzebny-by-zatankowac.html .  https://chnnews.pl/zdrowie/item/4703-

zgony-po-bezpiecznej-szczepionce-kraje-wstrzymuja-szczepienia.html .  https://chnnews.pl/slowo/item/4772-arcybiskup-ich-celem-nowy-porzadek-swiata-

z-jego-religia-i-prorokiem.html .  https://chnnews.pl/polska/item/4826-ogolnopolska-modlitwa-o-nawrocenie-rzadzacych-z-segregacji.html .  

https://chnnews.pl/polska/item/4744-polski-pastor-preludium-do-przyjecia-znaku-bestii.html .  https://chnnews.pl/europa/item/4819-europa-zaplonela-

przeciw-restrykcjom-i-narzucaniu-szczepien.html 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1327358279400435713
https://www.odkrywamyzakryte.com/dania-odrzuca-przymus-szczepien/
https://youtu.be/bae2dlNoRiM
https://www.cda.pl/video/7718075af
https://www.youtube.com/watch?v=PTESS-g5TVg
https://www.youtube.com/watch?v=mjWhw5Lsu84
https://www.youtube.com/watch?v=mUx1rxDVonM
https://www.youtube.com/watch?v=9isEaDEGJJ8
https://www.youtube.com/watch?v=2VutQeuHi0A
https://www.cda.pl/video/7718075af
https://chnnews.pl/europa/item/4781-koszmar-w-slowenii-certyfikat-covidowy-potrzebny-by-zatankowac.html
https://chnnews.pl/zdrowie/item/4703-zgony-po-bezpiecznej-szczepionce-kraje-wstrzymuja-szczepienia.html
https://chnnews.pl/zdrowie/item/4703-zgony-po-bezpiecznej-szczepionce-kraje-wstrzymuja-szczepienia.html
https://chnnews.pl/slowo/item/4772-arcybiskup-ich-celem-nowy-porzadek-swiata-z-jego-religia-i-prorokiem.html
https://chnnews.pl/slowo/item/4772-arcybiskup-ich-celem-nowy-porzadek-swiata-z-jego-religia-i-prorokiem.html
https://chnnews.pl/polska/item/4826-ogolnopolska-modlitwa-o-nawrocenie-rzadzacych-z-segregacji.html
https://chnnews.pl/polska/item/4744-polski-pastor-preludium-do-przyjecia-znaku-bestii.html
https://chnnews.pl/europa/item/4819-europa-zaplonela-przeciw-restrykcjom-i-narzucaniu-szczepien.html
https://chnnews.pl/europa/item/4819-europa-zaplonela-przeciw-restrykcjom-i-narzucaniu-szczepien.html


John O'Neill doznał udaru. Możliwe, że to reakcja na szczepionkę Astra Zeneca Foto: justgiving.com / 

Anglik doznał udaru. Możliwe, że to reakcja na szczepionkę Astra Zeneca.  W 

jego mózgu pojawił się zakrzep, a tętnica szyjna została zablokowana. Po długim 

okresie spędzonym na intensywnej terapii John wrócił do domu, ale niestety już jako 

inny człowiek. Stracił wzrok w lewym oku i na skutek uszkodzenia mózgu 

komunikowanie się przychodzi mu z dużym trudem. Czasami John wie, co chce 

powiedzieć, ale jego mózg nie potrafi wydobyć z siebie słów. Trzeba też do niego 

mówić powoli, aby zrozumiał. Ma też problemy z liczeniem i czytaniem. Według 

Vicky wygląda to tak, jakby był uwięziony w swoim własnym ciele. 

https://www.fakt.pl/zdrowie/anglik-doznal-udaru-mozliwe-ze-to-reakcja-na-szczepionke-astra-

zeneca/y93dc1e?utm_source=fpfakt&utm_medium=social&utm_campaign=fanpage

 

31 014 Zgony 2 890 600 urazów po zastrzykach COVID w europejskiej bazie danych o 

reakcjach niepożądanych, gdy młodzi, wcześniej zdrowi ludzie nadal umierają 

 

https://www.globalresearch.ca/31014-deaths-2890600-injuries-following-covid-shots-european-database-adverse-reactions-young-previously-

healthy-people-continue-die/5763028 

 
 

https://www.fakt.pl/zdrowie/anglik-doznal-udaru-mozliwe-ze-to-reakcja-na-szczepionke-astra-zeneca/y93dc1e?utm_source=fpfakt&utm_medium=social&utm_campaign=fanpage
https://www.fakt.pl/zdrowie/anglik-doznal-udaru-mozliwe-ze-to-reakcja-na-szczepionke-astra-zeneca/y93dc1e?utm_source=fpfakt&utm_medium=social&utm_campaign=fanpage
https://www.fakt.pl/zdrowie/anglik-doznal-udaru-mozliwe-ze-to-reakcja-na-szczepionke-astra-zeneca/y93dc1e?utm_source=fpfakt&utm_medium=social&utm_campaign=fanpage
https://www.globalresearch.ca/31014-deaths-2890600-injuries-following-covid-shots-european-database-adverse-reactions-young-previously-healthy-people-continue-die/5763028
https://www.globalresearch.ca/31014-deaths-2890600-injuries-following-covid-shots-european-database-adverse-reactions-young-previously-healthy-people-continue-die/5763028


 

 
 

https://medianarodowe.com/2021/12/13/braun-i-winnicki-z-interwencja-poselska-w-
siedzibie-ministerstwa-zdrowia-minister-oburzony-wideo/ 
 
https://youtu.be/QpxGqfszrUo 
 
https://youtu.be/iXJPtXBuMjU 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Interwencja poselska posłów Konfederacja 

Wolność i Niepodległość                                                       

w Ministerstwie Zdrowia                                          

https://www.wykop.pl/link/6409257/live-interwencja-poselska-w-ministerstwie-zdrowia/  

https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/445594070480518/ 

 

Bezprawność i szkodliwość tzw. 

Kwarantanny 
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/bezprawno%C5%9B%C4

%87-i-szkodliwo%C5%9B%C4%87-tzw-kwarantanny/888749011783725 

 

 

 

W poniedziałek rano posłowie Konfederacji pojawili się w gmachu ministerstwa, oczekując przedstawienia dokumentów w 

związku z pandemią COVID-19. Minister zdrowia nie spotkał się z posłami Konfederacji, na miejsce wezwano czteroosobowy 

patrol policji. – Trzeba było go wpuścić, ugościć kawą, porozmawiać i mógłby sobie wtedy spokojnie pójść – ocenił w 

rozmowie z Kamilem Dziubką poseł Konfederacji Artur Dziambor. W poniedziałek rano posłowie Konfederacji pojawili się w 

gmachu ministerstwa, oczekując przedstawienia dokumentów, danych i podstaw prawnych oraz naukowych w związku z 

polityką rządu w sprawie walki z COVID-19. Swoją interwencję transmitowali na żywo w mediach społecznościowych. Minister 

zdrowia nie spotkał się z posłami Konfederacji, na miejsce wezwano czteroosobowy patrol policji. Na nagraniu udostępnionym 

przez ugrupowanie słychać, jak funkcjonariusze mówią o naruszeniu nietykalności cielesnej. Oczekiwali też od polityków, że 

nałożą maseczki. Grzegorz Braun zarzucał policjantom nieznajomość prawa. – Chciałem zwrócić uwagę na to skandaliczne 

zachowanie ochroniarza, który podczas swojej interwencji nie miał na sobie maseczki. Kto, jak kto, ale pracownik Ministerstwa 

Zdrowia powinien wiedzieć, jak ważne jest noszenie tych maseczek – mówił Artur Dziambor w programie “Onet  

https://youtu.be/8B5fF2E86Kg 

 

Dr Hałat                               
OSTRO                               
wRealu24!  
 
Medycyna na 
usługach 
globalistów?!  
 
Zaciska się pętla 
cenzury? 
https://youtu.be/nv_07FLgHYc  
https://www.youtube.com/watch?v=nv_0

7FLgHYc 

 

 

https://medianarodowe.com/2021/12/13/braun-i-winnicki-z-interwencja-poselska-w-siedzibie-ministerstwa-zdrowia-minister-oburzony-wideo/
https://medianarodowe.com/2021/12/13/braun-i-winnicki-z-interwencja-poselska-w-siedzibie-ministerstwa-zdrowia-minister-oburzony-wideo/
https://youtu.be/QpxGqfszrUo
https://youtu.be/iXJPtXBuMjU
https://www.wykop.pl/link/6409257/live-interwencja-poselska-w-ministerstwie-zdrowia/
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/445594070480518/
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/bezprawno%C5%9B%C4%87-i-szkodliwo%C5%9B%C4%87-tzw-kwarantanny/888749011783725
https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/bezprawno%C5%9B%C4%87-i-szkodliwo%C5%9B%C4%87-tzw-kwarantanny/888749011783725
https://youtu.be/8B5fF2E86Kg
https://youtu.be/nv_07FLgHYc
https://www.youtube.com/watch?v=nv_07FLgHYc
https://www.youtube.com/watch?v=nv_07FLgHYc


  https://youtu.be/c50d7cBvFkQ                                 
Procesy norymberskie 2 0 się rozpoczęły - https://youtu.be/c50d7cBvFkQ

 
 

 
 

Świąteczne plakaty Szczecina, Łodzi i Warszawy (Tomasz  

(Tomasz Panek, UM Łódź, UM Warszawa) 

 

Wielkie oburzenie budzi na prawicy świąteczny plakat 
opracowany na zlecenie warszawskiego samorządu. 
Niejako w odpowiedzi, szczeciński artysta Tomasz 
Panek przygotował w podobnej stylistyce plakat 
świąteczny dla Szczecina. Też będzie "święte" 
oburzenie? https://chnnews.pl/polska/item/4824-warszawa-lodz-na-swieta-bez-nawiazan-do-bozego-narodzenia.html 

https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,27893806,szczecin-tez-ma-swiateczny-plakat-w-stylu-tego.html?disableRedirects=true  

 

https://youtu.be/c50d7cBvFkQ
https://youtu.be/c50d7cBvFkQ
https://youtu.be/c50d7cBvFkQ
https://chnnews.pl/polska/item/4824-warszawa-lodz-na-swieta-bez-nawiazan-do-bozego-narodzenia.html
https://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,27893806,szczecin-tez-ma-swiateczny-plakat-w-stylu-tego.html?disableRedirects=true


Hiszpania. Dekoracje świąteczne: „erotyczne” 

szopki, odwrócone krzyże nad ulicami 
 

Prawicowa partia Vox oraz Stowarzyszenie Prawników Chrześcijańskich wniosły skargę do 
sądu w Sewilli w związku z „erotyczną szopką” nawiązującą do Świąt Bożego Narodzenia, 
która została ustawiona w witrynie sklepu z goframi na centralnej ulicy miasta, blisko 
katedry. Szopka przedstawia Jezusa, Matkę Bożą i św. Józefa w postaci genitaliów. 

Właścicielem sklepu jest były aktor porno, który odszedł z zawodu i otworzył sześć cukierni 
sprzedających ciastka i słodycze w kształcie męskich i żeńskich organów seksualnych. Podobne 
„falliczne szopki” ustawił w swoich sklepach w Sitges, Pampelunie, Saragossie, Bilbao i Palmie de 
Majorka. 

W Granadzie i w Saragossie lokalne władze zawiesiły nad ulicami świecące dekoracje w 
kształcie odwróconych krzyży, kojarzonych zwykle z satanizmem. 

„To świadome obrażanie chrześcijan, uważam, że jest niedopuszczalne używanie symboli 
fallicznych do przedstawienia jednego z najważniejszych wydarzeń dla katolików” - powiedziała 
odnośnie „erotycznej szopki” przewodnicząca Prawników Chrześcijańskich Polonia Castellanos. –
 To przestępstwo nienawiści i znieważenia uczuć religijnych, chronionych w prawie wszystkich 
krajach europejskich i na świecie”. 

„Jestem pewna, że gdyby zostały obrażone inne kolektywy albo grupy lobbystyczne, płonęłaby 
Troja” - dodała. 

Według Castellanos, właściciel cukierni chce rozreklamować się i zarobić pieniądze za wszelka 
cenę. „Uważa, że można bezkarnie atakować wiarę katolicką i nic się nie stanie – powiedziała. -
 Chce zarobić kosztem obrażania nas”. 

Jednak cukiernik twierdzi, że nie rozumie takiego stanowiska. „Nie wiem, o co tym ludziom chodzi, 
są strasznie zamknięci” - powiedziaŁ. - Niektórzy przychodzą do sklepu i nazywają nas łajdakami, 
robią skandale, każą nam ukazywać tak naszych rodziców. Ale niczego nie osiągną, nie 
zamierzam usunąć szopki. Przecież nie wsadziłem tam wibratora, tylko moje produkty, jestem 
biznesmenem, a to jest moja reklama. Robię ją, bo lubię Święta Bożego Narodzenia” - oświadczył. 

Właściciel sklepu podkreślił, że usłucha tylko decyzji sądowej i przypomniał, że wcześniej 
prawicowa Vox chciała „cenzurować” jego witryny sklepowe na Majorce, ale to jej się nie udało. 

W innych hiszpańskich miastach także doszło do obrażanie uczuć religijnych. Nad centralną ulicą 
w Granadzie zawieszono dekoracje wyglądające na odwrócone krzyże, które zwykle są kojarzone 
z satanizmem. Wielu mieszkańców w sieciach społecznościowych krytykuje lokalne władze, 
oskarżając je o udekorowanie miasta symbolem Szatana. 

Rzecznik Vox w Kongresie Deputowanych, Macarena Olono napisała na Twitterze: „Chciałam 
przespacerować się z moim dzieckiem po ulicach Granady, jednak tego nie zrobię, gdyż mogłoby 
się przestraszyć. Ulice zapełnione są odwróconymi krzyżami”. 

Podświetlone odwrócone krzyże pojawiły się także nad jedną z głównych ulic Saragossy, 
wywołując liczne komentarze na portalach społecznościowych. 

Z Hiszpanii Grażyna Opińska 

Hiszpania. Dekoracje świąteczne: „erotyczne” szopki, odwrócone krzyże nad ulicami - Debata - Regionalny 
Portal Olsztyna 
 
Władze dwóch dużych i znanych hiszpańskich miast wyeksponowały satanistyczne symbole                                                         
w ramach „świątecznych” dekoracji.                                                                                                                                                            
Święta po hiszpańsku? Odwrócone krzyże zawisły na ulicach dwóch miast (vnexplorer.net) 

http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/8030-hiszpania-dekoracje-swiateczne-erotyczne-szopki-odwrocone-krzyze-nad-ulicami-najnowsze-slajd-kafelek.html
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/8030-hiszpania-dekoracje-swiateczne-erotyczne-szopki-odwrocone-krzyze-nad-ulicami-najnowsze-slajd-kafelek.html
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/8030-hiszpania-dekoracje-swiateczne-erotyczne-szopki-odwrocone-krzyze-nad-ulicami-najnowsze-slajd-kafelek.html
http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/polska/8030-hiszpania-dekoracje-swiateczne-erotyczne-szopki-odwrocone-krzyze-nad-ulicami-najnowsze-slajd-kafelek.html
https://vnexplorer.net/swieta-po-hiszpansku-odwrocone-krzyze-zawisly-na-ulicach-dwoch-miast-eu20213397498.html


Dekoracja świąteczna w Grenadzie /@Alvaro_Arque /Twitter  

 

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/news-hiszpania-swiateczna-dekoracja-przypomina-satanistyczny-
symb,nId,5704885#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome . https://twitter.com/i/status/1469246945868853251   
 

 
 

 

https://wydarzenia.interia.pl/news-hiszpania-swiateczna-dekoracja-przypomina-satanistyczny-symb,nId,5704885#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://wydarzenia.interia.pl/news-hiszpania-swiateczna-dekoracja-przypomina-satanistyczny-symb,nId,5704885#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://twitter.com/i/status/1469246945868853251


 
16.12.21, 17:53 Fot. via: Pixabay (geralt, Mediamodifier) 

UE walczy z Bożym Narodzeniem. ,,Żadnych życzeń 
bożonarodzeniowych’’ 

W Unii Europejskiej trwa intensywna walka ze świętami Bożego Narodzenia. Choć europejskie 
elity lubią świętować, to bardzo nie lubią czegokolwiek, co nawiązuje do chrześcijaństwa. 
Dlatego chcą pozbyć się ze świąt Bożego Narodzenia wszystkiego, co w jakikolwiek sposób może 
kojarzyć się z Bogiem. Niedawno wyciekły rekomendacje Komisji Europejskiej, wedle których 
unijni urzędnicy mieli unikać „uznania kogokolwiek za chrześcijanina”. Unijni urzędnicy mieliby 
w związku z tym unikać wszelkich religijnych odniesień do świąt Bożego Narodzenia. W myśl 
przygotowanych przez wiceszefową KE Helenę Dalli rekomendacji zamiast „Boże Narodzenie” 
należy mówić „Okres świąteczny”. Komisarz postulowała też zamienienie imion o rodowodzie 
chrześcijańskim bardziej kosmopolitycznymi. Po ogromnym oburzeniu, jakie rekomendacje te 
wywołały w Europie, Dalli poinformowała o ich wycofaniu. Oświadczyła, że pracuje nad ich 
nową wersją. 

To jednak nie koniec walki z Bożym Narodzeniem. Portal DoRzeczy.pl dotarł do wiadomości 
wysłanej asystentom europosłów przez specjalnego doradcę politycznego PE. 

- „Jak zapewne zauważyliście, ten ostatni tydzień w Parlamencie Europejskim przed przerwą 
jest czasem dość intensywnej pracy. Czy mogę prosić o wyświadczenie nam wszystkim przysługi 
i prosić o rozmowę z eurodeputowanymi i przekonanie ich, by nie wysyłali nam wszystkim 
świątecznych życzeń? Wszyscy traktujemy je jak spam. Są one uciążliwe i nie sprawiają 
przyjemności. Dziękuję za współpracę” - napisał Adam Mouchtar. 

- „... walczą z każdym symbolem chrześcijaństwa, a jeśli on już istnieje to próbują go pokazać 
w złym świetle. To jest bardzo konsekwentna strategia, żeby nawet ze świąt Bożego Narodzenia 
nie robić świąt. Wolą to zmienić w jakiś dzień wolny i udawać, że nic nie ma”. –  

https://www.fronda.pl/a/ue-walczy-z-bozym-narodzeniem-zadnych-zyczen-bozonarodzeniowych,171081.html

  

https://www.fronda.pl/a/ue-walczy-z-bozym-narodzeniem-zadnych-zyczen-bozonarodzeniowych,171081.html
https://www.fronda.pl/a/ue-walczy-z-bozym-narodzeniem-zadnych-zyczen-bozonarodzeniowych,171081.html


 

  
 

https://pch24.tv/ciezarowka-fundacji-pro-jednak-legalna-lewacy-sa-wsciekli-
ordo-iuris-w-imie-zasad/ 

 
 

 
 

https://pch24.tv/to-oni-falszuja-jezusa-lisicki-w-mocnym-wystapieniu/ 
 

 

https://pch24.tv/ciezarowka-fundacji-pro-jednak-legalna-lewacy-sa-wsciekli-ordo-iuris-w-imie-zasad/
https://pch24.tv/ciezarowka-fundacji-pro-jednak-legalna-lewacy-sa-wsciekli-ordo-iuris-w-imie-zasad/
https://pch24.tv/to-oni-falszuja-jezusa-lisicki-w-mocnym-wystapieniu/


  
 
https://youtu.be/yTVIT11z6uI                                                                                                                        
. https://pl-pl.facebook.com/DzikieSerca/videos/291802488107278/?t=9  

 

     

    O reformacji M. Lutra - najbardziej rozpowszechnionej herezji 

wszechczasów - ks. prof. T. Guz - https://youtu.be/Po33t0rOsz8 
Oto parę wycinków – cytatów z wykładu – by zachęcić do wysłuchania całości: 

[1:46] Klasyfikuję herezję reformacji jako trzeci największy dramat w dziejach świata — (za grzechem pierworodnym i 

odrzuceniem Chrystusa). 

[4:30] Luter: komentarz do ks. Psalmów: Bóg nie może być Bogiem zanim najpierw nie stanie się szatanem. 

Co więcej, są oficjalne akty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, np. sporządzone na Soborze Trydenckim i w kontekście 

Soboru Trydenckiego, gdzie mamy jasne uroczyste wypowiedzi nazywające protestantyzm herezją — i nigdy ‘kochani’ 

protestanci nigdy nie odwołali swoich herezji. .. Są jedynie tacy eks-protestanci … którzy dokonali aktu nawrócenia i powrotu 

do Kościoła Rzymsko-Katolckiego. https://gloria.tv/post/2h78asztjn4DBvZgfnL4AyAkN   

                                                                                       Szczepionka znamię bestii - https://youtu.be/RtKypriM24E    

Belgia: W szpitalach ponad dwa razy więcej zaszczepionych (dorzeczy.pl) 

 

 

https://youtu.be/yTVIT11z6uI
https://pl-pl.facebook.com/DzikieSerca/videos/291802488107278/?t=9
https://youtu.be/Po33t0rOsz8
https://gloria.tv/post/2h78asztjn4DBvZgfnL4AyAkN
https://youtu.be/RtKypriM24E
https://dorzeczy.pl/zdrowie/239509/belgia-w-szpitalach-ponad-dwa-razy-wiecej-zaszczepionych.html?utm_source=pushpushgo&utm_medium=push&utm_campaign=2021-12-14T11:03


Niezaszczepieni obawiają się zwolnień. Duchowny organizuje dla nich pracę (Pixabay) 

 Jak przekonuje, "jest wielu pracodawców, którzy nie dali się oszukać pandemią i są gotowi pomagać podobnie myślącym". Jak podkreśla portal, podobne 
inicjatywy pojawiły się również w Grecji. Praca dla nieszczepionych. Organizuje ją polski pastor - o2 - Serce Internetu

 

Pierre-Hugues Herbert (Instagram).   Zobacz: Pierwszy niezaszczepiony zrezygnował z Australian Open. Kiedyś był mistrzem

 
 

https://www.o2.pl/biznes/praca-dla-nieszczepionych-organizuje-ja-polski-pastor-6714631937882848a?nil=&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.o2.pl/biznes/praca-dla-nieszczepionych-organizuje-ja-polski-pastor-6714631937882848a?nil=&src01=6a4c8&src02=isgf
https://www.o2.pl/sport/pierwszy-niezaszczepiony-zrezygnowal-z-australian-open-kiedys-byl-mistrzem-6714611981499072a
https://www.o2.pl/sport/pierwszy-niezaszczepiony-zrezygnowal-z-australian-open-kiedys-byl-mistrzem-6714611981499072a


                               
Autor: Beata Olejarka 

Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych. 

 
Konfederacja: „Segregacja to dyskryminacja”. Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział złożenie do 
prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia. "Minister grozi 
i podżega do popełnienia przestępstwa dyskryminacji, segregacja bowiem to dyskryminacja" - powiedział 
Braun. To efekt zapowiedzi Adama Niedzielskiego na temat tego, że osoby zaszczepione nie zostaną objęte 
obostrzeniami. 
 
Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej złożenie do 
prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama 
Niedzielskiego. Polityk ocenił, że działalność Niedzielskiego można ocenić jako podżeganie do przestępstwa 
dyskryminacji. Braun powołał się na art. 255 i art. 190 Kodeksu karnego. Pierwszy z nich mówi o 
publicznym nawoływaniu do popełnienia przestępstwa, a drugi dotyczy gróźb karalnych. Oba te 
przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 2. 
 
- Minister grozi i podżega. Podżega do popełnienia przestępstwa, które nazwijmy 
dyskryminacją. Segregacja bowiem to dyskryminacja, zgodnie z art. 33 konstytucji, a pan minister 
Niedzielski chciałby dzielić Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych, a takiej kategorii dzięki Bogu 
jeszcze nie ma w polskim ustawodawstwie, i nie sprawią tego żadne bezprawne zarządzenia" - mówił Braun 
 
Jak dodał: minister Niedzielski publicznie, w trybie już przesądzonej dyrektywy oznajmił, że pewne strefy, 
pewnie miejsca, pewne części przestrzeni publicznej będą zastrzeżone dla określonej przez niego 
arbitralnie kategorii osób. Otóż to jest właśnie przestępstwo – ocenił. Obostrzenia tylko dla niezaszczepionych to 

przestępstwo? Konfederacja: „Segregacja to dyskryminacja” - Zielona Góra, ESKA.pl

 
 

https://www.eska.pl/zielona-gora/obostrzenia-tylko-dla-niezaszczepionych-to-przestepstwo-konfederacja-segregacja-to-dyskryminacja-aa-5rRd-YsAX-Z6Re.html
https://www.eska.pl/zielona-gora/obostrzenia-tylko-dla-niezaszczepionych-to-przestepstwo-konfederacja-segregacja-to-dyskryminacja-aa-5rRd-YsAX-Z6Re.html
https://www.eska.pl/zielona-gora/obostrzenia-tylko-dla-niezaszczepionych-to-przestepstwo-konfederacja-segregacja-to-dyskryminacja-aa-5rRd-YsAX-Z6Re.html


                     
Autor: fernandozhiminaicela/Pixabay/cc0. Trwają szczepienia przeciwko COVID-19 
 

Odszkodowanie po szczepieniu. Komu przysługuje? 

- Jeżeli hospitalizacja będzie trwała 10 dni i więcej, to - w zależności do długości pobytu w szpitalu z tytułu niepożądanego odczynu 

poszczepiennego - będzie odpowiednia kompensacja. Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji 

administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami, 60-dniowym, terminie na rozpatrzenie wniosku. 

Odszkodowanie po szczepieniu - ile wynosi? 

Świadczenie kompensacyjne, czyli tzw. odszkodowanie po szczepieniu, będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. 

Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia 

kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w 

razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na 

szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie po szczepieniu? 

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień 

wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj., które wystąpiły jeszcze przed 

wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. Głównym źródłem 

finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, 

które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień 

ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych. Z kolei w przypadku szczepionek kupionych na 

podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek zawartego między Komisją Europejską i 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19. 

Minister zdrowia zapowiedział, że Polska, jeśli będzie kupował kolejne szczepionki, to zdecyduje się na preparaty 

mRNA. Zapewnił, że zasoby, które Polska zakupiła, wystarczą na zaszczepienie całej populacji w kraju. 

FATALNIE się czułeś po szczepieniu? Możesz dostać SPORE odszkodowanie - Łomża, ESKA.pl

 
 

https://www.eska.pl/lomza/odszkodowanie-za-powiklania-po-szczepieniu-dla-kogo-komu-przysluguje-ile-wynosi-aa-dHUa-DT2T-qNec.html
https://www.eska.pl/lomza/odszkodowanie-za-powiklania-po-szczepieniu-dla-kogo-komu-przysluguje-ile-wynosi-aa-dHUa-DT2T-qNec.html


 
fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl // grafika za www.prezydent.pl 

https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,27899845,byly-miliardy-dla-ciezko-chorych-
polakow-wydano-zaledwie.html#s=BoxOpMT

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Narody Zjednoczone: czy to 

Bestia z Apokalipsy św. Jana?                  
ONZ odsłoniła w swojej nowojorskiej siedzibie rzeźbę nazwaną "Strażnikiem 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa". Została ona podarowana przez 

rząd Oaxaca (Meksyk) i przypomina satanistyczną bestię opisaną w Apokalipsie 

13, "Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby 

niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron 

i wielką władzę." ONZ przedstawiło potwora jako "połączenie jaguara i orła". 

Jaguary i pantery są bardzo podobne. Podobnie jak w Objawieniu, stopy 

potwora ONZ przypominają stopy niedźwiedzia. 
https://gloria.tv/post/CszXs72yRX3v3edkBPGdVSwCq 

MORDERSTWO! Zaledwie kilka 

godzin po opublikowaniu 

Tajemnicy VAXX, DR NOACK NIE 

ŻYJE. https://gloria.tv/post/AskmS8prk2g71Z8crX2HMMZyt 

 

 

http://www.prezydent.pl/
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,27899845,byly-miliardy-dla-ciezko-chorych-polakow-wydano-zaledwie.html#s=BoxOpMT
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,27899845,byly-miliardy-dla-ciezko-chorych-polakow-wydano-zaledwie.html#s=BoxOpMT
https://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,27899845,byly-miliardy-dla-ciezko-chorych-polakow-wydano-zaledwie.html#s=BoxOpMT
https://gloria.tv/post/CszXs72yRX3v3edkBPGdVSwCq
https://gloria.tv/post/AskmS8prk2g71Z8crX2HMMZyt


 
07.12.21, 11:49fot. yt/screen/fb/screen/wikipedia.org, domena publiczna 
 
prababki michnika i grossa 
 
jedwabne 
 
genealogia 
 
michnik 
 
gross 

Profesjonalny geneaolog: Co łączy Michniaka i 
Grossa? 

203 lata temu - wspólny przodek Adama Michnika i Jana T. Grossa, Eisik Bernstein, kupiec, 
obywatel Wolnego Miasta Krakowa, rejestruje urodzenie córki Estery, ur. 17 IX 1818.  

Ta Estera to praprababcia Adama Michnika. Jej starsza siostra Tauba (ur. 1809) to 
praprababcia Jana Tomasza Grossa (tego od Jedwabnego). 

Adres: gmina X dom 69, czyli dziś: Kraków, ul. Szeroka 2. 

Pod dokumentem autografy. 

Źródło: ANK 29/1472/0/1/56 

mp/facebook/Marek Jerzy Minakowski  

https://www.fronda.pl/a/profesjonalny-geneaolog-co-laczy-michniaka-i-grossa,170673.html 

 

https://www.fronda.pl/t/prababki-michnika-i-grossa,113178.html
https://www.fronda.pl/t/jedwabne,2554.html
https://www.fronda.pl/t/genealogia,38614.html
https://www.fronda.pl/t/michnik,4109.html
https://www.fronda.pl/t/gross,55204.html
https://www.fronda.pl/a/profesjonalny-geneaolog-co-laczy-michniaka-i-grossa,170673.html


 

Żydzi - fałszywe dzieci holokaustu dorabiały się 
fortun na kłamstwach. Oszukana przez rzekomą 

ofiarę holokaustu pisarka postanawia dotrzeć do 
prawdy. Zaczyna sprawdzać nazwiska, daty i miejsca 
i okazuje się, że nic się nie zgadza. Na żadnych 
listach ukrytych dzieci nie było żadnej „Mishy”, 
ponieważ ona nie istniała. I tak rozpoczyna się 
dochodzenie do prawdy i poszukiwanie prawdziwej 
tożsamości osoby, która podawała się za ofiarę 
holokaustu, a niczego nie świadomej pisarce 
opisującej te zmyślone historie i początkowo nawet 
prawie przyjaciółce, zrujnowała życie. 

Jako mała dziewczynka rzekomo uciekła przed Holokaustem i zamieszkała wśród 
wilków. Jej historia z pewnością porusza serca, ale jednocześnie budzi wątpliwości. 
Reżyserem tego nieprawdopodobnego dokumentu jest Sam Hobkinson – czytamy w 
opisie nowej produkcji Netflixa pt. ’Misha i wilki’. 

„Misha Defonseca i pisarka Vera Lee, która pomogła jej pisać rzekomą autobiografię. 
Misha Defonseca twierdziła, że jako siedmiolatka ocalona z Holocaustu przeszła pół 
Europy jedynie z kompasem, chlebem i nożem w kieszeni – pisze na portalu 
dzismis.com Piotr Głuchowski. 

Misha Defonseca utrzymywała, że „jako siedmiolatka ocalona z Holocaustu przeszła 
pół Europy jedynie z kompasem, chlebem i nożem w kieszeni. A w gęstych lasach 



przewodziła watasze wilków. Na swej historii nieźle zarobiła. Tyle że wszystko zmyśliła 
– czytamy dalej. 

Jak podkreśla autor nie jest ona odosobnionym przypadkiem osób, które żerowały na 
byciu rzekomymi dziećmi Holocaustu, a które „zbijały fortuny na fantazjach o swych 
krzywdach”. 

Bruno Dössekker, czyli fałszywy Binjamin Wilkomirski to jedna z najbardziej znanych 
postaci, która tak waśnie się dorobiła. Dössekker nie był żydem, ale rodowitym 
Szwajcarem i urodził się w 1941 r. w niemieckojęzycznej części Szwajcarii, w Biel. 
Prowadził w miarę normalne życie jako adoptowane dziecko, ale w 1995 r. pod 
nazwiskiem Wilkomirski opublikował swoje rzekome przeżycia w książce pod tytułem 
„Fragmenty. Wspomnienia o wojennym dzieciństwie”, która ciągu trzech została 
przetłumaczona na 13 języków i sprzedana w półmilionowym nakładzie – od USA, 
przez Wielką Brytanię, po Australię. 

Takich przykładów jest znacznie więcej – jak podaje autor – jak chociażby Jerzy 
Kosiński, autor „Malowanego ptaka” z Łodzi, czy Herman Rosenblat z Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Jedną z takich historii opowiada nowa produkcja Netlixa, odkrywająca prawdziwą 
historie „Mishy”, która jak się okazuje pochodziła z Belgii, a w USA mieszkała z Mills w 
stanie Massachusetts. 

- Miała kilkanaście kotów i psów, uchodziła za dziwaczkę. Swą holocaustową historię 
pierwszy raz opowiedziała sąsiadce, potem powtórzyła ją w lokalnej synagodze, a 
wreszcie w stanowym Radio Magic – czytamy 

Historią Mishy w połowie lat 90-tych XX wieku zainteresowała się amerykańska 
wydawczyni Jane Daniel. W ciągu kilkunastu miesięcy powstała książka i od razu 
zyskała rozgłos, a o jej tłumaczenia ubiegały się wydawnictwa z USA, Kanady, Europy, 
Australii i Japonii. Nawet Disney chciał kupić prawa autorskie. 

„W ramach przygotowań do występu u Oprah Winfrey producenci talk-show wpuścili 
Mishę do zagrody z dzikimi wilkami pod Bostonem. Defonseca dała sobie radę, co 
uwiarygodniło jej opowieść. Akcja rozwijała się doskonale, póki obie panie – 
wydawczyni i autorka – nie pokłóciły się o przyszłe zyski” – pisze Głuchowski. 

Misha wytoczyła proces najęła prawniczkę i wytoczyła przeciw wydawczyni proces o 
zwrot praw autorskich oraz wypłatę obiecanych zysków. 

„Mecenas Ramona Hamblin argumentowała w pozwie, że Jane Daniel uczyniła z 
Ocalonej źródło pieniędzy, którymi nie podzieliła się jak należy. W 2001 r. wzruszony 
wojenną opowieścią sąd w Middlesex uznał, że edytorka ukryła część wpływów z 
książki i winna zapłacić Defonsece 22,5 mln dolarów” – czytamy dalej. 
To właśnie uruchomiło poszukiwania prawdy o Mishy, rzekomej ofierze holokaustu. 
Całość tekstu można przeczytać TUTAJ. 

https://fronda.pl/a/zydzi-falszywe-dzieci-holokaustu-dorabialy-sie-fortun-na-klamstwach,171071.html

 

https://dzismis.com/2021/12/13/falszywe-dzieci-holocaustu-zbijaly-fortuny-na-fantazjach-o-swych-krzywdach/?fbclid=IwAR35XPGgknUu3B5dHq331pQbmWa9kgP00X7WW4CTpgSZgXNPzexbI_zl60g
https://fronda.pl/a/zydzi-falszywe-dzieci-holokaustu-dorabialy-sie-fortun-na-klamstwach,171071.html
https://fronda.pl/a/zydzi-falszywe-dzieci-holokaustu-dorabialy-sie-fortun-na-klamstwach,171071.html


 
https://medianarodowe.com/2021/12/13/wandale-zaatakowali-procesje-maryjna-tu-jest-ziemia-allaha-wypierdlac/    . https://youtu.be/gAatvhAvncM 
 

 
https://laportelatine.org/actualite/procession-aux-flambeaux-a-nantes?feed_id=204&_unique_id=61b23dfbda4b8 .  video:  https://youtu.be/LRXAGDjwocQ 
 

 
 

https://medianarodowe.com/2021/12/13/wandale-zaatakowali-procesje-maryjna-tu-jest-ziemia-allaha-wypierdlac/
https://youtu.be/gAatvhAvncM
https://laportelatine.org/actualite/procession-aux-flambeaux-a-nantes?feed_id=204&_unique_id=61b23dfbda4b8
https://youtu.be/LRXAGDjwocQ


 https://gloria.tv/post/mnA1xktZSgzU1Pgn1hhavJiKV 

 

Niezidentyfikowany przestępca amputował młotkiem nos i ręce figurze Matki Bożej Fatimskiej 

przed Bazyliką Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. 

 

W nocy 5 grudnia przestępca wspiął się przez zewnętrzne ogrodzenie bazyliki, wszedł do ogrodu i 

został nagrany przez kamerę monitoringu. 

 

Najpierw odciął ręce figury, a następnie oszpecił jej twarz, zabierając odcięte dłonie ze sobą. 

Korona również została uszkodzona. 

 

Nie trzeba dodawać, że policja nie uważa, aby było to "przestępstwo z nienawiści", ponieważ 

sanktuarium jest tylko katolickie, a nie żydowskie. Posąg z marmuru karraryjskiego ma wartość 250 

tys. dolarów. 

 

Od maja do października w USA doszło do 100 aktów "wandalizmu" wobec miejsc katolickich. 

 

 
 

 
Zdrowy rozsądek podpowiada, że ... Ponadto w tym przypadku bardzo wątpliwe jest, czy podanie zastrzyków przeciwko 

COVID-19 jest faktycznie dobrem moralnym, czy też jestNegatywne aspekty, takie jak niebezpieczne skutki uboczne dla 

zdrowia i wykorzystanie linii komórkowych z abortowanych płodów w opracowywaniu szczepionki, przeważają i dlatego 

moralne twierdzenie jest ze swej natury niedopuszczalne. Przed rozpoczęciem demonstracji przeciwko środkom Corony 4 

grudnia. Ponad 500 katolików zgromadziło się w przepełnionym Karlskirche w Wiedniu, aby wspólnie odmawiać różaniec i 

prosić Matkę Bożą o wyzwolenie z autorytarnych ograniczeń środków Korony. Po modlitwie zorganizowanej przez Instytut 

św. Bonifacego wierni wyszli, aby dołączyć do demonstrantów na Heldenplatz w Wiedniu. https://gloria.tv/m.rekinek 

 

Burke: "Pan utrzymał mnie 
przy życiu, bym był jeszcze 
bardziej wierny" 
https://gloria.tv/post/23rC7mJA8v8Z4QAWjh1oYBHXa 

 
 

KATOLICKI OPÓR WOBEC 
PRZYMUSOWYCH SZCZEPIEŃ: 
MODLITWA RÓŻAŃCOWA O 
WOLNOŚĆ - 
https://gloria.tv/share/rR8Ttu23ECHS1ZrRUPwu6inUM 

 

 

https://gloria.tv/post/mnA1xktZSgzU1Pgn1hhavJiKV
https://gloria.tv/go/VjHFW5WmE6I7hVrUH9rFKZ2pyRXlC1zaDlGY5Way1JoXtKew5qn77e5BjsRN0
https://gloria.tv/go/VjHFW5WmE6I7hVrUH9rFKZ2pyRXlC1zaDlGY5Way1JoXtKew5qn77e5BjsRN0
https://gloria.tv/m.rekinek
https://gloria.tv/post/23rC7mJA8v8Z4QAWjh1oYBHXa
https://gloria.tv/share/rR8Ttu23ECHS1ZrRUPwu6inUM


 
 

Jak powstały GRANICE POLSKI? Najważniejsze fakty 
https://youtu.be/IXN8TC5aMWg . https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_Polski   

 

W 1981 ludzie nie mieścili się w kościołach, w 2021 limit 30% i straszenie nalotami "milicji".  
https://twitter.com/Mariusz_Sta/status/1470456831885680640 . https://twitter.com/i/status/1470107395791671302

 
  

https://youtu.be/IXN8TC5aMWg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_Polski
https://twitter.com/Mariusz_Sta/status/1470456831885680640
https://twitter.com/i/status/1470107395791671302
https://twitter.com/i/status/1470107395791671302


https://pch24.pl/satanisci-w-teksasie-nie-odpuszczaja-trzecie-podejscie-w-walce-o-wolnosc-rytualu-aborcji/ 
 

                                                                                                                       

Profanacja kościoła w Iłży (Fot. Ks. Zbigniew Niemirski/Foto Gość) 

 
 

 
 
Malował odwrócone krzyże na elewacjach. Policja go aresztowała - Jarocinska

 

https://pch24.pl/satanisci-w-teksasie-nie-odpuszczaja-trzecie-podejscie-w-walce-o-wolnosc-rytualu-aborcji/
https://jarocinska.pl/wiadomosci/malowal-odwrocone-krzyze-na-elewacjach-policja-go-aresztowala/irE9Jyy9RaYl0Y9sBG7f
https://jarocinska.pl/wiadomosci/malowal-odwrocone-krzyze-na-elewacjach-policja-go-aresztowala/irE9Jyy9RaYl0Y9sBG7f


Tygodniowy zakaz śmiania się i obchodzenia urodzin 
- zasady na rocznicę śmierci Kim Dzong Ila 

  

© J.A. de Roo, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons 

Koreańczycy z Północy mają zakaz... śmiania się i świętowania urodzin w rocznicę 
śmierci Kim Dzong Ila. Żałoba potrwa 10 dni, począwszy od 17 grudnia. 

Obywatele komunistycznej Korei albo będą obchodzić 10-letnią rocznicę śmierci Kim 

Dzong Ila - albo poniosą konsekwencje.  

17 grudnia mija dziesięć lat od śmierci czerwonego tyrana, która utorowała drogę do 

władzy jego synowi Kim Dzong Unowi. Z tej okazji obecny przywódca zadekretował, 
że naród przez dziesięć dni będzie obchodził okres żałoby.  

Obywatele nie mogą pić alkoholu, śmiać się ani zajmować się rozrywką - powiedział 

Radiu Wolna Azja mieszkaniec przygranicznego miasta Sinuiju.  

Koreańczyk dodał, że w dniu 17 grudnia zakazane będą zakupy w sklepach 

spożywczych."W przeszłości wielu ludzi, którzy zostali przyłapani na piciu lub 
byciu odurzonym podczas okresu żałoby, zostało aresztowanych i 

potraktowanych jak ideologiczni przestępcy" - powiedział 
anonimowy mieszkaniec. "Zabierano ich i nigdy więcej nie widziano". Obywatele nie 

będą mogli przeprowadzać obrzędów pogrzebowych, a nawet świętować własnych 
urodzin, jeśli te wydarzenia miałyby mieć miejsce w okresie żałoby. Komunistyczne 

państwo zaplanowało kilka wydarzeń upamiętniających życie Kim Dzong Ila, w tym 
publiczny pokaz jego fotografii i sztuki, koncert oraz wystawę Kimjongilii, kwiatu 

nazwanego jego imieniem.                                                                                                                                                                                                                                      

Tygodniowy zakaz śmiania się i obchodzenia urodzin - zasady na rocznicę śmierci Kim Dzong Ila (msn.com)

 

  

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/tygodniowy-zakaz-%C5%9Bmiania-si%C4%99-i-obchodzenia-urodzin-zasady-na-rocznic%C4%99-%C5%9Bmierci-kim-dzong-ila/ar-AARTmOC?ocid=msedgdhp&pc=U531
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/tygodniowy-zakaz-%C5%9Bmiania-si%C4%99-i-obchodzenia-urodzin-zasady-na-rocznic%C4%99-%C5%9Bmierci-kim-dzong-ila/ar-AARTmOC?ocid=msedgdhp&pc=U531


 
J.C. Ryle (1816-1900) 

Najbogatsi ludzie na ziemi 

„Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu 

ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch świadczy 

wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami 

Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim 

uwielbieni byli" (Rz. 8:14-17). 

Ludzie, o których apostoł Paweł pisze w tych wierszach, to najbogatsi ludzie na ziemi. Mają jedyne 

dziedzictwo, które warto mieć – dziedzictwo, z którego nikt nie jest niezadowolony i którym nikt nie jest 

rozczarowany. W przeciwieństwie do ziemskiego dziedzictwa, które trzeba pozostawić w chwili śmierci – to 

dziedzictwo można zatrzymać na zawsze. Jest ono w zasięgu każdego. Jest dostępne dla wszystkich bez 

wyjątku – dla tych którzy są gotowi przyjąć je na Bożych warunkach. 

 

Czy chcesz mieć udział w tym dziedzictwie? Uzyskuje się je przez przynależność do rodziny prawdziwych 

chrześcijan, ponieważ do tej właśnie rodziny ono należy. Jeśli jeszcze nie jesteś dzieckiem Bożym, chcę cię 

przekonać, byś jeszcze dziś się nim stał. Jeśli obecnie opierasz się tylko na mglistej nadziei, że jesteś 

chrześcijaninem, chcę przekonać cię, byś stał się całkowicie pewny swej relacji z Bogiem. Pamiętaj, że 

tylko prawdziwe dzieci Boga mają udział w dziedzictwie! 

1. Więź, jaką wszyscy prawdziwi chrześcijanie mają z Bogiem 
 

Prawdziwi chrześcijanie są „synami Boga". Zostać nazwanym sługą lub przyjacielem Boga byłoby wielkim 

przywilejem, lecz nie ma nic większego, niż zostać nazwanym synem. Powszechnie sądzi się, że bycie 

synem kogoś ważnego to wielka korzyść i przywilej. O ile większym przywilejem jest bycie synem Króla 

Królów i Pana Panów! 

 

Jak to możliwe, żeby grzeszni ludzie – tacy jak my – stawali się synami Boga? Z pewnością nie jesteśmy 

synami Boga z natury. Ludzie stają się synami Boga tylko wtedy, gdy Jego Duch prowadzi ich to 

zbawiennej wiary w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi: „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez 

https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi


wiarę w Jezusa Chrystusa" (Gal. 3:26). Tylko wiara jednoczy nas z Chrystusem i nadaje nam tytuł „synów 

Bożych". 

 

Chcę uwypuklić tę prawdę. Mimo że synowie Boży są wybrani od wieczności i przeznaczeni do synostwa, 

nie stają się nimi, dopóki – w określonym momencie – nie zostaną powołani, dopóki nie wyznają wiary w 

Chrystusa. Boży aniołowie radują się z każdego grzesznika, który nawróci się i uwierzy. Ale nie radują się 

dopóki on nie nawróci się i nie uwierzy, ponieważ dopiero wtedy staje się członkiem Bożej rodziny. 

 

Nie powinniśmy dać się tu zwieść. Wiem, że w pewnym sensie Bóg jest Ojcem całej ludzkości. Stworzył 

nas wszystkich i w tym sensie jest naszym Ojcem – czy to dla chrześcijan, czy dla pogan. „W nim żyjemy i 

poruszamy się, i jesteśmy (...), z jego bowiem rodu jesteśmy" (Dz. 17:28). Wiem także, że Bóg kocha całą 

ludzkość swą współczującą miłością. „Miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami" (Ps. 145:9). 

Lecz całkowicie nie zgadzam się z poglądem głoszącym, że Bóg jest wybaczającym Ojcem wszystkich 

ludzi, nie zaś tylko tych, którzy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Boża świętość i sprawiedliwość sprzeciwia 

się takiej koncepcji, atrybuty te mówią, że do Boga można zbliżyć się tylko i wyłącznie przez Pośrednika. 

Nikt nie powinien pocieszać się myślą, że Bóg jest jego Ojcem, dopóki nie uwierzy w Pana Jezusa 

Chrystusa. 

 

Nie powinniśmy sądzić, że takie nauczanie jest szorstkie lub pełne uprzedzeń. Ewangelia otwiera drzwi 

wszystkim. Jej wymagania są jasne i proste. Mówi wszystkim: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz 

zbawiony". Nikt nie jest wyłączony. Lecz co z ludźmi pewnymi siebie, którzy nie poddadzą się 

Chrystusowi, co z ludźmi ze świata, którzy są zdecydowani by iść swoimi drogami i trwać w swych 

grzechach? Z pewnością nie są dziećmi Bożymi. Bóg pragnie być ich Ojcem, lecz na pewnych konkretnych 

zasadach. Muszą przyjść do Niego przez Chrystusa. Muszą powierzyć Mu swoje dusze i oddać swoje serca. 

Jeśli człowiek nie stosuje się do tych zasad, jak może nazywać Boga swoim Ojcem? Tacy ludzie żądają, by 

Bóg został ich Ojcem na ich warunkach! Czy może być coś bardziej pysznego i nierozsądnego? Musimy 

odrzucić takie koncepcje i trzymać się mocno nauczania Biblii. Nikt nie staje się dzieckiem Bożym inaczej 

niż przez Chrystusa. A nikt nie zyskuje udziału w Chrystusie inaczej niż przez wiarę. 

 

Szczerze mówiąc, nie chciałbym być tak bardzo zmuszony do podkreślania tej kwestii. Muszę jednak o tym 

mówić z powodu fałszywej nauki, która jest bardzo popularna. To fałszywe nauczanie mówi tylko o Bożej 

miłości i miłosierdziu. Nie bierze jednak pod uwagę Jego świętości i sprawiedliwości. Nigdy nie mówi o 

piekle. Uważa wszystkich za zbawionych. Mówi o wierze, lecz pozbawia to słowo biblijnego znaczenia. 

Każdy, kto wierzy w cokolwiek, jest uważany za posiadacza wiary. Mówi o Duch Świętym i uważa, że 

wszyscy mają Ducha. Wszyscy mają rację, nikt się nie myli! Mówi się nam, że Biblia jest staroświecką i 

niedoskonałą księgą. Możesz więc wierzyć w nią na tyle, na ile chcesz – więcej nie musisz! 

 

Ostrzegam cię, byś strzegł się takiego nauczania. Sprzeciwiają mu się fakty. Sodoma i Gomora leżą 

zanurzone w wodach Morza Martwego – z powodu Bożego sądu. Miejsce, gdzie kiedyś znajdował się 

Babilon, jest teraz całkowitym pustkowiem – z powodu Bożego sądu. Ludzkie sumienie sprzeciwia się 

takiej nauce. Nie przynosi ona pokoju winnemu sumieniu. Jest to jednak biblijna nauka. Wyobraź sobie 

niebo, w którym święci i bezbożni, czyści i nieczyści, dobrzy i źli zostają zgromadzeni w jednym miejscu. 

Wyobraź sobie niebo, w którym Abraham i mieszkańcy Sodomy, Piotr i Judasz Iskariota muszą żyć razem 

na wieki! Takie niebo nie byłoby lepsze od piekła! Troska o świętość i moralność sprzeciwia się takiej 

nauce. Jeśli każdy – niezależnie od tego, jak żyje – jest dzieckiem Bożym, a wszyscy są na drodze do nieba, 

to jaki w ogóle jest sens dążenia do świętości? Biblia – od początku do końca – sprzeciwia się takiemu 

nauczaniu. To fałszywe nauczanie całkowicie odrzuca jednak autorytet Biblii, choć nie ma do zaoferowania 

niczego innego. Drogi czytelniku: strzeż się tej fałszywej nauki. Trzymaj się prostych prawd nauczanych w 

Bożym Słowie. Nie ma chwalebnego dziedzictwa dla tych, którzy nie są dziećmi Boga. A nikt nie staje się 

dzieckiem Boga bez wiary w Pana Jezusa Chrystusa. 

 

Chcesz wiedzieć, czy jesteś dzieckiem Bożym? Jeśli widząc i czując swoje grzechy, uciekasz się do 

Chrystusa po zbawienie, to już dziś znajdujesz się pomiędzy Bożymi dziećmi. Uchwyć dłoń, którą wyciąga 

do ciebie Chrystus, a staniesz się synem posiadającym wszystkie przywileje, jakie to za sobą pociąga. Gdy 

zacząłeś lekturę, byłeś dzieckiem gniewu. Lecz dziś wieczorem położysz się spać jako dziecko Boże. Stare 



rzeczy przeminą, a wszystko stanie się nowe. Czy naprawdę pragniesz stać się synem Boga? Czy twoje 

grzechy rzeczywiście cię męczą? Czy twoje serce pragnie wolności i nie jest zbyt leniwe, by coś z tym 

zrobić? Jeśli tak, to istnieje dla ciebie prawdziwe pocieszenie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz 

zbawiony i będziesz dzieckiem Bożym. 

 

Czy jesteś już prawdziwym dzieckiem Bożym? Jeśli tak, raduj się i ciesz się z twoich przywilejów. Masz 

wszelkie powody, by być wdzięcznym. „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani 

dziećmi Bożymi!" (1 Jan. 3:1). A co, jeśli nie zostaniesz zrozumiany przez innych? Co, gdy świat zacznie 

się z ciebie śmiać? Niech się śmieją. Bóg jest twoim Ojcem i nie masz powodu, by się wstydzić. Nie ma 

większej godności niż godność dziecka Bożego. 

 

2. Dowody więzi z Bogiem 
 

Jak można być pewnym, że jest się dzieckiem Bożym? Wersety Pisma (Rzymian 8:14:17), które rozważamy 

odpowiadają na to pytanie. 

 

Synowie Boży są prowadzeni przez Jego Ducha – „Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi 

Bożymi" (w. 14). Duch Święty prowadzi i naucza ich wszystkich. Prowadzi ich od grzechu, od przekonania 

o własnej sprawiedliwości i od świata – do Chrystusa, do Biblii oraz do modlitwy i świętości. Prowadzi ich 

od samego początku – do końca. To Duch Święty prowadzi ich na Synaj i przekonuje, że złamali Boże 

Prawo. To ten sam Duch prowadzi ich na Golgotę i pokazuje Chrystusa umierającego za ich grzechy. To 

Duch Święty pokazuje im ich własną pustkę, a także przedsmak chwały, która nadejdzie. 

 

Wszyscy synowie Boga czują, że są przybranymi dziećmi swego Ojca w niebie: „Wszak nie wzięliście 

ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!" 

(w. 15). Z natury wszyscy są winni, potępieni i odczuwają niewolniczy lęk przed Bogiem. Lecz gdy stają się 

synami Boga – wszystko się zmienia. Zamiast niewolniczego lęku, pojawia się pokój z Bogiem, niebiańskim 

Ojcem. Wiedzą, że Pan Jezus Chrystus pojednał ich z Bogiem. Wiedzą, że mogą zbliżyć się do Boga z 

odwagą i mówić do Niego jako do Ojca. Duch niewoli i lęku zostaje zamieniony na Ducha wolności i 

miłości. Ciągle są świadomi swojej grzeszności, ale wiedzą, że nie muszą się bać, bo zostali „ubrani" w 

sprawiedliwość Pana Jezusa Chrystusa. 

 

Przyznaję, że niektórzy chrześcijanie doświadczają tego bardziej, niż inni. Niektórzy ciągle jeszcze 

doświadczają nawrotów starych lęków, które ich niepokoją. Niewiele Bożych dzieci stwierdziłoby jednak, 

że ich uczucia względem Boga nie zmieniły się, gdy poznali Chrystusa. 

 

Dzieci Boże mają w swych sumieniach przeświadczenie otrzymane od Ducha: „Ten to Duch świadczy 

wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy" (w. 16). Synowie Boga mają w swoich sercach coś, 

co mówi im, że między nimi a Bogiem istnieje więź. Posiadają to w różnej mierze. U niektórych jest to 

głośne i jasne świadectwo, że należą do Chrystusa, a Chrystus do nich. U innych może to być słaby, cichy 

szept, często zagłuszany przez diabła i ciało. Niektóre z Bożych dzieci cieszą się wielką pewnością, 

przekonanie innych jest słabsze. Każdy prawdziwy chrześcijan ma jednak to coś, czego nigdy by nie oddał. 

Nawet ci, którzy są niepokojeni wątpliwościami i strachem, nie zgodzą się porzucić tej miary nadziei którą 

mają, w zamian za łatwe i beztroskie życie człowieka świeckiego. 

 

Wszystkie dzieci Boże mają udział w cierpieniu z Chrystusem: „A jeśli [jesteśmy] dziećmi, to i dziedzicami, 

dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy" (w. 17). Wszystkie 

Boże dzieci doświadczają prób i kłopotów z powodu wierności Chrystusowi. Doświadczają prób ze strony 

świata, ciała i diabła. Często są niezrozumiane lub źle traktowane przez przyjaciół i krewnych. Czasem 

muszą cierpieć z powodu oszczerstw i kpin. Mogą cierpieć, bo wynoszą Chrystusa ponad ziemskie troski. 

Znają także próby, których źródłem jest ich własne, grzeszne serce. Są różne stopnie tego cierpienia. Jedni 

cierpią bardziej, inni mniej. Niektórzy cierpią w jeden sposób, pozostali – w inny. Lecz nie wierzę, by 

jakiekolwiek dziecko Boże osiągnęło niebo nie przeżywając po drodze jakiegokolwiek cierpienia. 

 

Cierpienie jest doświadczeniem całej rodziny Bożej: „Bo kogo Pan miłuje, tego karze" (Hebr. 12:6); „A jeśli 



jesteście bez karania (...) tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami" (Hebr. 12:8). Cierpienie to Boży 

proces, który czyni nas świętymi. Jego dzieci są napominane by odzwyczaiły się od świata i zyskały udział 

w Bożej świętości. Jest to jedna z oznak chrześcijańskiego uczniostwa. Sam Chrystus został ukrzyżowany – 

jego uczniowie muszą więc także wziąć swój krzyż. 

 

Ostrzegam cię, byś nie wierzył, że jesteś synem Bożym, dopóki nie masz biblijnych znaków synostwa. Nie 

wystarczy, że zostałeś ochrzczony i jesteś członkiem kościoła chrześcijańskiego. Oznaki synostwa są 

wymienione w ósmym rozdziale Listu do Rzymian, a ty nie masz powodu przypuszczać, że jesteś dzieckiem 

Bożym, o ile nie masz tych oznak. 

 

3. Przywileje więzi z Bogiem 
 

Prawdziwi chrześcijanie są „dziedzicami bożymi, a współdziedzicami Chrystusa". Słowa te mówią o 

wspaniałych perspektywach, jakie mają wszystkie Boże dzieci. Jeśli wiele znaczy fakt, że ktoś jest 

dziedzicem bogatego człowieka na ziemi, o ileż większe znaczenie będzie miało to, że ktoś jest synem i 

dziedzicem Króla królów! Ale chrześcijanie są też „współdziedzicami Chrystusa". Będą mieli udział w jego 

majestacie i chwale, kiedy wraz z nim zostaną wywyższeni. Nie jest to przywilej dla niektórych chrześcijan, 

ale dla wszystkich dzieci Bożych! 

 

Niewiele wiemy o dziedzictwie, które oczekuje na Bożych ludzi. Biblia niewiele mówi na ten temat, bo 

nasze umysły nie byłyby w stanie tego przyjąć. Mówi jednak na tyle dużo, by przynieść nam pocieszenie – i 

dobrze robimy myśląc o tych sprawach. 

 

Czy pragniemy wiedzy? Czy to, co wiemy o Bogu i Chrystusie, jest dla nas cenne? Czy pragniemy wiedzieć 

więcej? W przyszłej chwale będziemy mieć taką wiedzę: „Wówczas poznam tak, jak jestem poznany" (1 

Kor. 13:12). 

 

Czy pragniemy świętości? Czy tęsknimy za całkowitym podobieństwem do Boga? W chwale będziemy to 

mieli. Chrystus oddał życie za Kościół – nie tylko, by uświęcić go na ziemi, lecz także „aby sam sobie 

przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju" (Efez. 5:27). 

 

Czy pragniemy odpoczynku? Czy nie tęsknimy za światem, w którym nie będziemy musieli ciągle walczyć i 

uważać na siebie? W chwale będziemy to mieli: „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego" 

(Hebr. 4:9). Nasze codzienne konflikty ze światem, ciałem i diabłem zakończą się na dobre. 

 

Czy pragniemy służby? Czy rozkoszujemy się pracą dla Chrystusa, mimo że słabe ciało odczuwa 

obciążenie? Czy często okazuje się, że duch jest chętny, ale ciało słabe. W chwale będziemy mogli służyć w 

sposób doskonały, bez jakiegokolwiek znużenia: „Służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego" (Obj. 7:15). 

 

Czy pragniemy zadowolenia? Czy widzimy, że świat jest pusty? Czy tęsknimy za wypełnieniem pustki 

naszych serc? W chwale będziemy doskonale zadowoleni: „Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim" 

(Ps. 17:15). 

 

Czy pragniemy społeczności z ludem Bożym? Czy czujemy, że nigdy nie jesteśmy tak szczęśliwi, jak 

wtedy, gdy jesteśmy z Bożymi ludźmi? W chwale będziemy z nimi na zawsze: „Syn Człowieczy pośle 

swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość" (Mt. 

13:41); „I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z 

jednego krańca nieba aż po drugi" (Mt. 24:31). Chwała Bogu! Będziemy razem ze świętymi Bożymi, o 

których czytaliśmy w Biblii, a których staraliśmy się naśladować. Będziemy z mężczyznami i kobietami, 

których świat nie był godny. Będziemy z tymi, których znaliśmy i miłowaliśmy w Chrystusie na ziemi. 

Będziemy z nimi na zawsze razem, by już nigdy się nie rozłączyć. 

 

Czy pragniemy społeczności z Chrystusem? Czy jego Imię jest dla nas cenne? Czy nasze serca płoną na 

myśl o miłości, która poprowadziła Go do śmierci? W chwale będziemy w doskonałej społeczności z 

Chrystusem: „Zawsze będziemy z Panem" (1 Ts. 4:17). Zobaczymy Go w Jego królestwie. Tam gdzie On 



jest, tam będą synowie Boży. Gdzie On zasiada w chwale – tam oni zasiądą, u Jego boku. Cóż za 

błogosławiona przyszłość! Jestem umierającym człowiekiem żyjącym w umierającym świecie. Świat, który 

ma przyjść, jest w dużej mierze nieznany. Lecz jest tam Chrystus! To wystarczy. Jeśli podążając za 

Chrystusem w wierze już na tej ziemi doświadczamy odpoczynku i pokoju – o ileż bardziej doświadczymy 

ich, gdy ujrzymy go twarzą w twarz. 

 

Jeszcze nie należysz do grona synów i dziedziców Boga? W takim razie z całego serca żal mi ciebie. Tak 

wiele tracisz, a twoje życie jest pozbawione ostatecznego celu. Czy nie posłuchasz głosu Jezusa i nie 

przyjdziesz do Niego? 

 

Jeśli jednak znajdujesz się wśród Bożych synów i dziedziców, masz wielki powód do radości i szczęścia! 

Nie bądź nadwrażliwy, jeśli chodzi o okoliczności tego życia. Twój skarb jest w niebie. Chwała jest twym 

dziedzictwem! 

 

Wnioski 
 

1. Pragnę zapytać każdego z czytelników: Czyim dzieckiem jesteś? Czy jesteś dzieckiem natury, czy 

dzieckiem łaski? Czy jesteś dzieckiem diabła, czy dzieckiem Boga? Proszę cię, byś bez zwłoki odpowiedział 

na to pytanie. Jakże niemądrze jest nie mieć pewności w tak ważnych kwestiach. Czas jest krótki. Szybko 

zmierzasz do śmierci i sądu. Nie pozwól sobie na spokój, dopóki nie będziesz mógł z pewnością 

powiedzieć: „Wiem, że jestem synem Bożym!". 

 

2. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, proszę cię, byś żył w sposób godny rodziny twego Ojca. Czcij Go swoim 

życiem przez posłuszeństwo Jego przykazaniom i miłość do wszystkich Jego dzieci. Żyj na tym świecie tak, 

jak byś do niego nie należał, ale podróżował do domu – do chwały. Niech inni widzą, jak dobrze i 

szczęśliwie jest być dzieckiem Bożym. Niech twój wzrok będzie skierowany na Pana Jezusa i pamiętaj że 

bez Niego nic nie możesz uczynić, choć z Nim możesz wszystko (zob. Jan. 15:5 i Flp. 4:13). Bądź czujny i 

módl się. Wkrótce nadejdzie czas, gdy usłyszysz: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie 

Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata" (Mt. 25:34). https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi 

 

Niebawem odjedzie ostatni pociąg a ty pewnie nawet o tym nie wiesz, że w ogóle masz do niego wsiąść.... 

https://www.jezus.pl/czytelnia/najbogatsi-ludzie-na-ziemi


Wiesz, że Nie każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym? 
Zobacz czy Ty nim jesteś ! 

Ludzie często myślą, o ile już myślą, że każdy człowiek jest Dzieckiem Bożym no bo jakże 

inaczej? Przecież mamy wspólnych rodziców, których stworzył Bóg a Pan Jezus oddał życie 

za każdego... Wszystko to prawda i prawdą jest iż powyższe nie oznacza, że każdy człowiek 

jest Dzieckiem Bożym. 

Kto zatem jest Dzieckiem Bożym i jak sprawdzić czy ja nim jestem? Wystarczy kilka, 

kilkanaście sekund, by to sprawdzić, sprawdzić jaki jest stan faktyczny naszej pozycji przed 

Bogiem. 

Jak? Pominę teraz taką  " Drobnostkę " jak to, że dzieci Boże o tym wiedzą z faktu 

posiadania Ducha Bożego... Wskażę raczej dla tych pozostałych... 

Zatem, możesz to sprawdzić czy jesteś Dzieckiem Bożym  w Biblii ot chociażby w 

Ewangelii Jana 1:12   

"  Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga — tym, którzy 

wierzą w Jego imię ". 

Rozumiesz? " Dał prawo"  Dał prawo pewnym ludziom stać się Dziećmi Bożymi... Nie 

każdy więc był wówczas / dzisiaj jest Dzieckiem Bożym, jeśli RZECZYWIŚCIE uwierzyłeś, 

przyjąłeś Syna Boga to jesteś Dzieckiem Bożym i... Masz Ducha a kto nie ma Ducha, jak 

mówi Paweł w liście do Rzymian: " Ten do niego / do Chrystusa / nie należy ". 

Wszak nikt nie może ujrzeć Królestwa Boga o ile nie narodził się ponownie z Wody i z 

Ducha jak zapowiedział Pan Jezus  Nikodemowi.  Nikt. Pomazaniec Boga sobie żartował? 

Przesadzał ?  Nikt to nikt.  Ewangelia Jana 3:5 , zobacz sobie sam, jeśli nie mas z Biblii to 

wpisz werset w wyszukiwarkę i przeczytaj, nie, zapewne  nie przeczytasz, nie przetrawisz w 

sercu i umyśle owych słów bo przecież to wymaga nadludzkiego wysiłku!     Przeczytać 

werset czy kilka wersetów i nad nimi pomyśleć... I tak też sam siebie osądzisz, po swojej 

Reakcji na Słowo sam się osądzisz.  

Teraz już wiesz czy jesteś dzieckiem Bożym, co dalej z tą wiedzą zrobisz to już sam 

wybierzesz, ja ci powiedziałem i tym samym, jak napisano: " Nie będziesz już winien jego 

krwi..." Mało masz czasu na ratunek, niech Bóg okaże ci swoją Łaskę i da zadatek wiary i 

zrozumienia spraw Duchowych, tak byś miał możliwość właściwie się opowiedzieć i ujrzeć 

Królestwo Boga, które jest bliżej aniżeli większość ludzi sądzi.  Masz prawo stać się 

Dzieckiem Bożym - największy przywilej jaki istnieje a ty nie doceniasz zapewne jego wagi, 

niby czytasz a tak jakby szyba była między Słowem a tobą, musisz dokonać wysiłku i prosić 

Ojca poprzez Syna o pomoc, sam nie dasz rady, otrzymasz zadatek Ducha i będziesz 

obserwowany co czynisz  i później otrzymasz więcej, albo Bóg zabierze  co dał, ziemia 

wydająca owoc wciąż otrzymuje ziarno...                                                                                                           

Wybierz Życie po co masz umierać ?                                                                                 
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes

 

https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes
https://www.salon24.pl/u/salamon/882161,wiesz-ze-nie-kazdy-czlowiek-jest-dzieckiem-bozym-zobacz-czy-ty-nim-jestes


 

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI 

W sakramencie chrztu doznaliśmy tak radykalnej przemiany, tak ścisłego zjednoczenia z 
Bogiem, że staliśmy się Jego dziećmi. Dziecięctwo Boże to również określenie dokonanego w 
nas przez Ducha Świętego nowego narodzenia, ożywienia życiem Bożym i usprawiedliwienia. 

1. Dlaczego błędne jest twierdzenie, że „dzieci Boże” to tylko 
„pobożne”, bez głębszej treści określenie chrześcijan? 1 J 3,1 

Św. Jan z naciskiem stwierdza, że nasze dziecięctwo Boże nie jest tylko nazwą, pustym słowem, lecz 

tajemniczą rzeczywistością. Mówi on: 

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi 

jesteśmy” (1 J 3,1). Dzieckiem Bożym staje się ten, kto został wewnętrznie przemieniony i odrodzony przez 

Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi dlatego, że Duch Święty zjednoczył nas ściśle z Ojcem i Synem 

Bożym, Jezusem Chrystusem. Być dzieckiem Bożym, znaczy uczestniczyć w nadprzyrodzony sposób w 

życiu Trójcy Świętej. Nikt przy pomocy swoich naturalnych sił nie potrafi przemienić siebie w dziecko 

Boże. Dokonuje tego tylko Duch Święty. 

2. Kiedy ujawni się chwała dzieci Bożych? 1 J 3,2 

Obecnie nie widzimy z całą wyrazistością naszego wszczepienia w życie Trójcy Świętej ani naszego 

dziecięctwa Bożego. Jedynie dzięki oświeceniu przez Ducha Świętego możemy w to wierzyć. Św. Paweł 

mówi: 

„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi” (Rz 8,16). Wielkość 

i godność naszego usynowienia ujawni się dopiero w dniu zbawienia. Poucza nas o tym św. Jan słowami: 

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że 

gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3,2). Św. Paweł pisze, 

że całe stworzenie poddane „marności” i licznym ograniczeniom - oczekuje dnia ujawnienia się chwały 

dzieci Bożych. Stwierdza on: „Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z 

chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych” 

(Rz 8,18-19). 

3. Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma 
Duch Święty? Rz 8,14-15; 8,26-27; Ga 4,6-7 

Duch Święty formuje naszą wewnętrzną postawę wobec Ojca, pomagając nam z ufnością 
zwracać się do Niego. Duch Boży upodabnia nas wewnętrznie do Jezusa Chrystusa. Św. Paweł 
stwierdza: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście 
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za 
synów, w którym możemy wołać: ‘Abba, Ojcze’” (Rz 8,14-15). Słowo „Abba” jest 
odpowiednikiem naszego, bardzo ciepłego: „tatusiu”. Duch Święty pomaga nam modlić się, 
czyli rozmawiać z Bogiem. „Podobnie także - pisze św. Paweł - Duch przychodzi z pomocą 
naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 



zamiar Ducha [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27). Każda 
zatem modlitwa chrześcijanina, najbardziej nieudolna, wspierana jest przez pełne miłości 
błagania Ducha Świętego i stąd nabiera wielkiej wartości i mocy przed Ojcem. 

4. Jaką postawę powinniśmy przyjmować wobec 
Ojca niebieskiego oraz ludzi, skoro jesteśmy dziećmi 
Bożymi? Mt 18,1-5; 23,1-12 

Przekształceni przez Ducha Świętego w dzieci Boże powinniśmy przyjąć wobec Ojca 
niebieskiego dziecięcą postawę zaufania Mu, posłuszeństwa Jego woli, pokornego uznania 
swojej niewystarczalności. Powinniśmy także z Nim rozmawiać jak najczęściej i spotykać się w 
sakramentach. Jeśli Boga uznamy za jedynego Ojca, ludzi powinniśmy uznać za braci i nie 
wywyższać się ponad nikogo, nikim nie pogardzać ani nikogo nie poniżać (por. Mt 23,1-12). 

5. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje nas do naśladowania 
Chrystusa?         Ga 3,27-28 

W sakramencie chrztu Duch Święty do tego stopnia zjednoczył nas z Jezusem Chrystusem, że 
możemy wraz ze św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). „Bo wy wszyscy — wyjaśnia dalej Apostoł — którzy zostaliście ochrzczeni w 
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (Ga 3,27). To zespolenie ze Zbawicielem 
zobowiązuje nas do naśladowania Go. Mamy zatem tak jak On miłować Ojca niebieskiego oraz 
wszystkich ludzi. Nasze myśli, słowa i czyny mają wyrażać miłość, jaką On sam nas wszystkich 
umiłował. Powinniśmy zatem ciągle zastanawiać się nad tym, jak Chrystus postąpiłby, gdyby 
znalazł się na naszym miejscu, w podobnych jak my okolicznościach. 

6. Dlaczego przyjęcie sakramentu chrztu 
zobowiązuje do naśladowania doskonałości Ojca 
niebieskiego? Mt 5,43-48 

Dziecko Boże powinno być podobne do swojego Ojca niebieskiego. Skoro w sakramencie chrztu staliśmy 

się dziećmi Bożymi, powinniśmy ustawicznie zbliżać się do doskonałości odzwierciedlającej doskonałość 

Ojca niebieskiego (por. Mt 5,48). Mamy przede wszystkim naśladować Jego miłość do swojego Syna, 

Jezusa Chrystusa, i do wszystkich ludzi. Powinniśmy zatem kochać Chrystusa tak, jak kocha Go Jego 

Ojciec, a także miłować wszystkich bez wyjątku ludzi, nawet tych, którzy nas krzywdzą. Mamy naśladować 

miłosierdzie Ojca niebieskiego, który przebacza grzechy największym nawet grzesznikom, i odpuszczać 

tym, którzy nas znieważyli. Powinniśmy naśladować niezmienność Boga przez wierność wszystkim naszym 

obowiązkom, przyrzeczeniom oraz przez stałe kierowanie się głosem sumienia. Naszym zadaniem jest 

upodobnienie się do Ojca, który wszystkim mądrze kieruje, zarządza i o wszystko się troszczy. 
https://www.teologia.pl/m_k/zag06-1f.htm 

 

https://www.teologia.pl/m_k/zag06-1f.htm


 

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, 

Ewangelia Jana 1;12. 

Wiele osób sądzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Ci, co tak twierdzą, są niestety w 

wielkim błędzie. Prawdą jest, że każdy z nas jest stworzeniem Bożym, jednakże nie wszyscy 

są Jego dziećmi. Bóg stworzył człowieka, ale przez swój upadek oddalił się on od Stwórcy i 

tym samym znalazł się pod panowaniem szatana. Tak, z Bożej perspektywy każdy, kto się 

nie nawróci, jest poprzez grzechy i upadki „umarły” dla Boga: 

„I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,” (List do Efezjan 2,1). 

Bóg nie pozostawił nas jednak samych w tej beznadziejnej sytuacji. On pragnie, aby 

wszyscy ludzie zostali zbawieni, dlatego też posłał na świat swojego jednorodzonego Syna. 

Każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie swoich win, pokój z Bogiem oraz życie 

wieczne. Bóg uczyni z takiej osoby zupełnie nowego człowieka. Biblia nazywa go „na nowo 

narodzonym”. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie w 3. rozdziale Ewangelii Jana. W każdym, 

kto przyjmie Zbawiciela do swojego serca, zamieszka Duch Święty. 

Posiadanie Ducha Świętego ma decydujące znaczenie w życiu każdego wierzącego. Tylko 

ci, którzy Go posiadają, są prawdziwie dziećmi Bożymi: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten nie jest jego” (List do Rzymian 8,9). 

Każdy, kto przyszedł do Pana z wyznaniem swojej winy, otrzyma od Ducha Świętego tę 

pewność, że jest dzieckiem Bożym. Nazywanie się dzieckiem Bożym nie jest więc 

przypisywaniem sobie prawa do czegoś, co się nam nie należy, ale jest to obietnica 

pochodząca z wiarygodnego Słowa Bożego. Życzę Tobie, drogi Czytelniku, abyś również Ty 

mógł powiedzieć: wielki Bóg w niebie jest moim Ojcem!                                                                                                                                                                                             

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/ .  https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html 

 

https://ewangelia.pl/kto-jest-dzieckiem-bozym/
https://chnnews.pl/slowo/item/4152-kto-jest-dzieckiem-bozym-odpowiedz.html


Jako mogę stać się dzieckiem Bożym? https://www.gotquestions.org/Polski/Dziecko-Boze.html 
“Wszystkim tym jednak, którzy Je[Słowo Boże] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego[Jezusa]” (J 1,12). 

 

“Musicie się na nowo narodzić” 

Kiedy Jezus odwiedził przywódcę religijnego Nikodema, nie od razu zapewnił go o niebie. 

W zamian za to Chrystus rzekł: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi 

powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”(J 3,3). 

 

Gdy człowiek się rodzi, odziedzicza grzeszną naturą, która ma swój początek w 

nieposłuszeństwie Adama w ogrodzie edeńskim. Nikt nie musi nawet uczyć dziecka jak się 

grzeszy. To naturalne, że podąża za swoimi złym pragnieniami prowadzącymi do kłamstw, 

kradzieży czy nienawiści. Zamiast być dzieckiem Boga jest raczej dzieckiem 

nieposłuszeństwa i gniewu. 

 

“I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście 

niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa 

powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy 

niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli 

zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak wszyscy inni.” (Ef 

2,1-3). 

 

Jako dzieci gniewu, zasługujemy na to aby być odseparowani od Boga w piekle. Na 

szczęście, fragment Pisma niesie odpowiedź, „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 

wielką swą miłość jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z 

Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni”. (Ef 2,4-5). 

 

Jak jesteśmy ożywieni w Chrystusie/ na nowo narodzeni/ stworzeni dziećmi Bożymi? 

 

Przyjmij Jezusa 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12). 
 

Ten fragment dokładnie wyjaśnia jak stać się dzieckiem Bożym. Musimy przyjąć Jezusa 

poprzez wiarę w Niego. W co dokładniej musimy uwierzyć? 

 

Po pierwsze, musimy rozpoznać w Jezusie wiecznego Syna Boga, który stał się 

człowiekiem. Narodzony dzięki mocy Ducha Świętego i przez dziewiczą Marię, Jezus nie 

odziedziczył grzesznej natury Adama. Dlatego też nazwany jest drugim Adamem (1 Kor 

15,22). Podczas gdy jedno nieposłuszeństwo sprowadziło na świat klątwę grzechu, 

doskonałe życie Chrystusa może pokryć nasze grzeszne. W odpowiedzi musimy żałować za 

nasze grzechy (odwrócić się od nich), ufając Jego doskonałemu życiu, iż przyniesie nam 

oczyszczenie. 

 

Po drugie, musimy złożyć nadzieję w Jezusie jako Zbawcy. Bożym planem było poświęcenie 

Swego doskonałego Syna na krzyżu aby zapłacić karę na jaką zasługujemy za nasze grzechy: 

śmierć. Śmierć jezusowa wyswabadza tych, którzy przyjęli Go ponad karą i mocą grzechu. 

 

I na koniec, musimy zwyczajnie podążać za Jezusem jako Panem. Po Zmartwychwstaniu 

Chrystus jako Zwycięzca nad grzechem i śmiercią, otrzymał od Boga pełne panowanie.(Ef 

https://www.gotquestions.org/Polski/Dziecko-Boze.html


1,20-23). Jezus prowadzi wszystkich tych, którzy Go przyjmują; a osądzi wszystkich tych, 

którzy Go odrzucają (Dz 10,42). 

 

Poprzez Bożą łaską dającą nam żal za grzechy i wiarę w Pana i Zbawiciela, jesteśmy 

odrodzeni do nowego życia jako Boże dziecko. Tylko ci, którzy przyjmują Jezusa – nie ci 

ledwie wiedzący o Nim ale polegający na Nim dla zbawienia, odnoszący się do Niego jak do 

Pana i kochający Go jak cenny skarb – stają się dzieckiem Boga. 
 

Stać się dzieckiem Boga 

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.”(J 1,12-13). 

 

Jako że nie mieliśmy udziału w naszym naturalnym przyjściu na świat, nie możemy także 

samodzielnie narodzić się w Bożej rodzinie poprzez dobre uczynki lub wyczarowywanie 

własnej wiary. Tak jak powyższy wers ukazuje, Bóg jest Tym który „daje prawo” zgodnie z 

Jego wolą pełną łaski. “Popatrzcie, jaką wielką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi” (1 J 3,1). Stąd, Boże dziecko nie ma nic z czego mogłoby być 

dumne jak tylko chwali się w Panu.(Ef 2,8-9). 

 

Dziecko dorasta aby wyglądać tak jak jego rodzice. Podobnie i Bóg chce aby Jego dzieci 

stawały się coraz bardziej takie jak Jezus Chrystus. Chociaż tylko w niebie będziemy 

doskonali, dziecko Boże nie będzie nieustannie grzeszyć z przyzwyczajenia. “Dzieci nie 

dajcie się zwodzić nikomu; ten kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On 

jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od 

początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z 

Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo się narodził z 

Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: kto postępuje 

niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten kto nie miłuje swego brata.” (1 J 3,7-10). 

 

Nie popełnij błędu, Bóg nie wyrzeknie się swego dziecka za grzeszenie. Ale ktoś kto 

„praktykuje” grzech (konsekwentnie cieszy się grzechem nie bacząc na podążanie za 

Jezusem i Jego Słowem) ukazuje, że nigdy nie narodził się na nowo. Jezus powiedział takim 

ludziom, “Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” (J 8,44). 

Boże dzieci, z drugiej strony, już nigdy więcej nie będą pragnąć zadośćuczynienia za grzech 

lecz poznać, kochać, i chwalić swego Ojca. 

 

Wynagrodzenie za bycie dzieckiem Boga jest niezmierzone. Jako Boże dziecko, jesteśmy 

częścią Jego rodziny (kościołem), mamy obiecane mieszkanie w niebie i obdarowani 

prawem aby zwracać się do Boga w modlitwie jako do Ojca (Ef 2,19; 1 P 1,3-6; Rz 8,15). 

 

Odpowiedz na Boże wezwanie aby żałować za grzech i uwierzyć w Chrystusa. Stań się 

dzieckiem Bożym już od dziś! 

 

Czy zdecydowałeś się uwierzyć w Jezusa ze względu na to, co przeczytałeś tutaj? Jeśli tak, 

proszę, kliknij przycisk znajdujący się poniżej „Dziś uwierzyłem w Chrystusa.” 

 

Dziś uw ierzyłem w  Chrystusa
           

 

 



 

5. Zadośćuczynienie                                                                                                                                                                                                             

uczynić zadość, wyrównaniu rachunki, spłacić długi jakie zaciągnęliśmy przez popełnienie 

grzechu, wobec Pana Boga, bliźnich, siebie samego i świata w którym żyjemy – w czterech 

płaszczyznach grzechu. Wypełnienie pokuty polega na wypełnieniu nadanej i przyjętej 

pokuty. Wyrównanie szkody materialnej i duchowej. Przy szkodzie materialnej jest 

obowiązek restytucji – oddanie rzeczy zabranej, czy zniszczonej. Jeśli ktoś nie jest w stanie 

oddać danej rzeczy, to powinien wyrównać szkodę przez ekwiwalent materialny. 

Zadośćuczynienie jest dopełnieniem sakramentu i jeśli jest nie wypełnione to pozostaje 

ciągle otwarta kwestia tego sakramentu. Dzisiaj wypełnienie pokuty i zadośćuczynienia jest 

możliwe tak długo, dopóki po raz następny nie przystąpimy do sakramentu.                                                                                                                                                                  

Masz grzech odpuszczony, krzywdę naprawiłeś? 

Grzech odpuszczony, a czy odpokutowany?                                      

To się już dokonało. Odbyliśmy szczerą spowiedź. Ale został jeszcze jeden, ostatni warunek 

sakramentu pojednania. Pomyślmy, gdy zgrzeszę, staję się winny, jestem odpowiedzialny za 

zło, które uczyniłem, za ten wybór fałszywego dobra, bo tak właśnie się dzieje: grzeszę, 

ponieważ przedstawiam sobie zło jako dobro i dlatego je popełniam. Ale problem grzechu 

nie kończy się na winie, bo ma on również swoje konsekwencje – i dla nas, i dla innych. 

Jego skutki pozostają, pomimo odpuszczenia nam winy. W teologii nazywamy je karą. 

Konsekwencje tego, że na skutek naszego grzechu coś zostało zniszczone, spadają na 

innych, a także często na nas samych. Ale są też grzechy, których skutki są szczególnie 

dotkliwe dla tych, których skrzywdziliśmy, dlatego są nazywane ”grzechami wołającymi o 

pomstę do nieba” i chociaż został rozgrzeszony, (Bóg zmazał winę i nasza sytuacja staje się 

dzięki temu taka, jakby zło, które popełniliśmy, zostało wymazane, jakby się nie wydarzyło. 

To może zrobić tylko Pan Bóg) pozostają jeszcze konsekwencje mojego grzechu oraz moja 

odpowiedzialność  za to, co zrobiłem, za skutki tego czynu. Pokuta i zadośćuczynienie. 

Zostaje nam bowiem pewien dług wobec Boga i wobec bliźniego, którego skrzywdziliśmy. 

A nieraz, jest i tak, że naprawienie, jest po prostu niemożliwe! Co zrobić? Pomyśl sam. 

Sprawa bardzo poważna! Pokuta przy spowiedzi niech  będzie iskrą do naprawiania zła, 

niech się rozpocznie cały proces ZADOŚDUCZYNIENIA!: https://www.gosc.pl/doc/3014930.Zadoscuczynienie/2  

Kan. 920 - Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowiązek przyjmować              

Ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla 

słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku.  W KPK czytamy natomiast: „Każdy wierny, 

po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie 

swoje grzechy ciężkie” (kan. 989). Sformułowanie to przytacza najnowszy KKK (nr 1457). Wynika z tego, że 

obowiązek spowiedzi z grzechów ciężkich. Faktem też jest, że św. Augustyn do publicznej spowiedzi nigdy 

nie przystąpił.:  http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf   
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