
 

https://sdmpolska.pl/ 
 
-   https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy : Podsumowując: W systemie polskim (nie portugalskim)                                                                                          

w sekcji płatności organizator uzupełnia następujące pola opłat: 
A) opłata naliczona przez system portugalski razem z oplatą solidarnościową 10EUR 
B) opłata za pakiet polski wraz z ubiezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i NNW - 40 EUR 
Po wpisaniu kwot system wygeneruje 2 faktury proforma - pierwszą za pakiety w Lizbonie i opłatę slidarnościową, drugą za pakiety polskie.  
W przypadku faktury proforma za pakiety lizbońskie i opłatę solidarnościową rozliczaną przez KBO ŚDM zostaną uwzględnione zniżki, jeśli wpłaty 
będą dokonane według harmonogramu:  
do 24 grudnia 2022 - zniżka 10% za pakiet lizboński  
od 25 grudnia 2022 do 9 marca  2023- zniżka 5% za pakiet lizboński  
od 10 marca 2023 - bez zniżek.  

 

 
 
-    https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie      
 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona  
 

 

 

https://sdmpolska.pl/
https://sdmpolska.pl/rejestracja-grupy
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/167,dzieje-sie
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/166,kierunek-lizbona


 
 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy 
 
 
-   https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm 
 
 
-   https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony 
 

Rodzi się ważne pytanie: Ile to będzie kosztować?  

1. Samolot lot w dwie strony + bagaż 23kg – od 1750 zł                                       
(przykładowo dla grupy 40 osób, na trasie 

2. Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa, z przesiadką) 
3. Pakiet polski, pełny lizboński, ubezpieczenie i  fundusz solidarnościowy - Ok 1500 zł 

4. Dni w diecezji - Ok 300 zł  
5. Przejazdy wewnętrzne  - Ok 200 zł  

Podsumowując wydatki na dzień dzisiejszy wychodzi od 3.700 zł, za przeloty i 
dwutygodniowy pobyt w Portugalii.  

 

https://sdmpolska.pl/aktualnosci/163,dzialamy
https://sdmpolska.pl/punkty-przygotowan-do-sdm
https://sdmpolska.pl/aktualnosci/103,odliczanie-do-lizbony


 

https://stacja7.pl/z-kraju/mlodziezowy-konkurs-pro-life-rusza-dziewietnasta-edycja/  

                            

Termin nadsyłania zgłoszeń na XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” upływa 10 lutego 

2023 r. Prace muszą w pozytywny sposób pokazywać wartość życia każdego człowieka. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 

18 marca 2023 r. podczas gali finałowej w Częstochowie, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Szczegółowe informacje, w tym 

regulamin i elektroniczny arkusz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie konkurs.pro-life.pl                                                                          

https://pro-life.pl/xix-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu/ 

 
 

KONKURS   DLA   MŁODZIEŻY 

https://stacja7.pl/z-kraju/mlodziezowy-konkurs-pro-life-rusza-dziewietnasta-edycja/
https://pro-life.pl/xix-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu/


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

 
   

Cel | Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia 
i godnością człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode 
pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach. 

Konkurs, który uratował dziecko | Nastolatki z Żelechowa nakręciły film konkursowy pt. Wzór. 
Jego bohaterami są skłóceni małżonkowie. Mąż jest żołnierzem i wyjeżdża na misję pokojową, 
zanim zdąży się dowiedzieć, ze jego żona jest w ciąży. Kilka tygodni później kobieta odkrywa, ze 
choruje na białaczkę i musi wybierać, która walka będzie priorytetowa – o nią czy o dziecko. Po 
tym jak film nastolatków trafił do internetu, odezwała się do nich pewna mama z Białegostoku. 
Powiedziała, ze dzięki niemu nie zdecydowała się na aborcje. 

Tematyka | Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy 
eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja. 

Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace przestrzenne, 
strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, teledyski, gry 
komputerowe… Wszystko pro-life! 

Patron – bł. ks. Jerzy Popiełuszko | Nazywany „obrońcą kołyski”. Mówił, że „Zadaniem Kościoła 
jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także 
praktyczna obrona tego prawa”. Pomagał finansowo i organizacyjnie samotnym matkom i młodym 
dziewczynom w ciąży. Przygotowywał paczki żywnościowe i wyprawki niemowlęce, rozdawał 
lekarstwa. Był duszpasterzem służby zdrowia. 

Terminy | Na prace konkursowe czekamy do 10 lutego 2023 r. Laureatów i osoby wyróżnione 
zaprosimy na uroczystą galę, gdzie pod koniec marca ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody. 
Zwycięzcy zaprezentują swoje prace, spotkają się z artystami i poznają z innymi młodymi 
obrońcami życia człowieka.  



LITERACKA: 

wiersz, opowiadanie, nowela, reportaż, gazetka szkolna… 

PLASTYCZNA: 

plakat, grafika, malarstwo, 
montaż, gablota szkolna 

i parafialna… 

MULTIMEDIALNA: 

strona internetowa, film, program radiowy, program multimedialny… 

Chcesz wziąć udział w konkursie? Zapraszamy! 

 Przeczytaj regulamin. 
 Przygotuj pracę konkursową (literacką, plastyczną albo multimedialną). 
 Zarejestruj pracę elektronicznie, używając formularza dostępnego poniżej. 
 Wydrukuj formularz będący potwierdzeniem elektronicznej rejestracji, który otrzymasz 

mailem. 
 Podpisz formularz i poproś o podpis rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

następnie wyślij go pocztą lub kurierem do naszego biura. 
 Jeśli przygotowałaś/eś pracę plastyczną, wyślij ją razem z formularzem na adres: Polskie 

Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków. Prace 
literackie i multimedialne wgraj na serwer podczas rejestracji elektronicznej. 

 Ostateczny termin nadsyłania prac: 10 lutego 2023 r.  
 Sprawdź, czy wygrałaś/eś! Ogłoszenie wyników na www.pro-life.pl i Facebooku 28 lutego 

2023 r. 
 Przyjedź do Częstochowy na Galę Finałową 18 marca 2023 r. 

REGULAMIN XIX KONKURSU 2023 [ROZWIŃ ↓ ] 
 

§ 3. Autor pracy/Uczestnik konkursu 

1. Autorem pracy/Uczestnikiem konkursu jest osoba spełniająca kryteria wiekowe (dla 
poszczególnych kategorii), która zgłosiła i nadesłała pracę konkursową będącą wynikiem 
jej samodzielnej (lub zbiorowej w przypadku prac zbiorowych) pracy twórczej. 

§ 4. Opiekun pracy 

1. Opiekunem pracy może być nauczyciel, katecheta, wychowawca lub, w szczególnych 
przypadkach, inna osoba pełnoletnia (np. rodzic) sprawująca opiekę nad Uczestnikiem 
konkursu w trakcie tworzenia pracy i zbierania do niej wiadomości, materiałów. 

§ 5. Opiekun prawny 

1. Opiekunem prawnym jest osoba, która sprawuje opiekę i ochronę nad interesami 
osobistymi oraz majątkowymi dziecka; jest jego przedstawicielem ustawowym 
(podejmuje czynności prawne w jego imieniu). 

 

https://pro-life.pl/xix-ogolnopolski-konkurs-dla-mlodziezy-pomoz-ocalic-zycie-bezbronnemu/


 

    
 

https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-
centralnym-miejscu-mszy-swietej/ 

 

 https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-
masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/ 

https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-centralnym-miejscu-mszy-swietej/
https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-centralnym-miejscu-mszy-swietej/
https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/
https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/


Hasło Św. Piusa X: „Wróg Kościoła jest wewnątrz”.                                                         
To jest wróg wewnętrzny sterowany z zewnątrz.  
 
Drugi wymiar działalności masonerii to, „kreowanie 
masońskiej agendy, która przenika do nauczania 
Kościoła”.  

Hasło, że wszystkie wiary są dobre w oczach Pana i że w 
gruncie rzeczy prowadzą do tego samego celu jest 
masońskie. Nie jest to luterańskie, nie jest to protestanckie 
ani prawosławne. To jest hasło masońskie! Masoneria 
próbuje ponadto organizować agendę Kościoła 
wprowadzając Go w śliski temat ekologizmu, czyli dbajmy 
o środowisko, żeby zlikwidować podziały, bo wszyscy 
ludzie są dobrzy i przyjmą to hasło. Nawet nie ustają próby 

ustanowienia tzw. mszy ekologicznej: „Na tym stole, na którym odprawia się nową 
Mszę będzie w jakimś naczyniu ziemia obok chleba i wina. Wierni z kolei w czymś na 
podobieństwo procesji będą podążać w stronę stołu z okrzykami na ustach na cześć 
matki-ziemi; z podziękowaniami za to, że rośnie trawa, że jest woda, że słońce 

świeci i tego typu banalnymi, ogłupiającymi w gruncie rzeczy hasłami. Nie mam 
nic przeciwko dziękowaniu Panu Bogu za to, że świeci 
słońce, ale przecież oczywiste jest, że tego typu banały 
mają przesłaniać nam największą Prawdę naszej wiary! 
Prawdę o Zmartwychwstaniu i o Odkupieniu.  

Zamiast tego dostaniemy nowe udziwnienia liturgiczne 
prowadzące do jeszcze większej deformacji”.  

Matka Boża zostanie zastąpiona Pachamamą:                  

„Jeśli msza ekologiczna zostanie wprowadzona jako 

obowiązkowe nabożeństwo to bez wątpienia tak się 

stanie”. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://polonika.pl/polonik-tygodnia 

 http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf  

 https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne       

 Polska w XX wieku . Rocznice  . Postacie   . Kalendaria  .  Artykuły  Niepodległa 

 1 Styczeń   2 Luty   3 Marzec    4 Kwiecień  5 Maj     6 Czerwiec   

 7 Lipiec   8 Sierpień   9 Wrzesień   10 Październik  11 Listopad   12 Grudzień    

  

 Genealogia Polaków: https://genealogia.okiem.pl/index2.php    

 https://genealogia.okiem.pl/mapa/mapa.php  

 https://genealogia.okiem.pl/powstanies/ 

 https://genealogia.okiem.pl/rzadca/  

  

 Znajdź nazwisko: https://genealogia.okiem.pl/herbarz.php  

 https://twojahistoria.pl/    .   http://www.staropolska.pl/ 

 http://www.herby.com.pl/indexslo.html -- sprawdź swoje nazwisko 

 http://www.herby.com.pl/heraldyka.html  . 

 https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/23/Piesni-patriotyczne 

  

 Boże coś Polskę:  https://youtu.be/QcJnGBudVnA  .   https://youtu.be/aRCuTRSgb5s  .   https://youtu.be/6_G9IKLynF8     

 Ojczyzno ma:    https://youtu.be/ux-yPbY8ozI    https://youtu.be/Ch483oClUMA                                                                  .    

https://youtu.be/_gzq9qMHDbY     https://youtu.be/kGjTiQcAGlw  https://youtu.be/McL1iN1zZ80 

 Rota – Konopnicka:   https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE  .   Bogurodzica:   https://youtu.be/8m8xNz0Ihyk 

  Mazurek Dąbrowskiego:   https://youtu.be/DebhiaQH3ps   .                                                                                                         
http://web.archive.org/web/20160502194533/http://www.mazurekdabrowskiego.pl/slowa.html 

  Z "Kazań sejmowych" Ks. Piotra Skargi:   https://youtu.be/4lyhOMRtXXs  

 Janusz Bełza:  https://youtu.be/pqEFs5cKg2Y       https://youtu.be/NREwvjzaRc8   .                                                                
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40709-wladyslaw-belza-w-podziemiach-wawelu.html 

 To wystąpienie przejdzie do historii! Polska dla każdego!:   https://youtu.be/hik1mLLmQvE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

Piosenki patriotyczne dla dzieci [TEKSTY DO DRUKU] (mamotoja.pl)        http://patriotyczna.listastron.pl/                                                                              
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-franciszek-blachnicki-terlikowski-nie-bal-sie-krytykowac-biskupow/7pfsvxv 
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/milosc-w-czasach-niepokoju-joanna-podsadecka-tischner-byl-autentyczny/b9dwr7x                                                           

Marek Grechuta- Ojczyzna: https://youtu.be/pPPd2eLK5d8, https://youtu.be/Gk2vTugpcd4 - Wolność: https://youtu.be/uB4plr556K8 

Krzysztof Krawczyk - Bo jestes ty: https://youtu.be/KOY_05KwJYk 
 
  
 

 
 

https://polonika.pl/polonik-tygodnia
http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum/Ojczyzna.pdf
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Dokumenty_historyczne
https://dzieje.pl/zagadnienia
https://dzieje.pl/rocznice
https://dzieje.pl/postacie
https://dzieje.pl/tag/kalendarium
https://dzieje.pl/artykulyhistoryczne
https://niepodlegla.dzieje.pl/
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Stycze%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Luty
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Marzec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Kwiecie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Maj
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Czerwiec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Lipiec
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Sierpie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Wrzesie%C5%84
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Pa%C5%BAdziernik
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Listopad
https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Kalendarium#Grudzie%C5%84
https://genealogia.okiem.pl/index2.php
https://genealogia.okiem.pl/mapa/mapa.php
https://genealogia.okiem.pl/powstanies/
https://genealogia.okiem.pl/rzadca/
https://genealogia.okiem.pl/herbarz.php
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http://www.staropolska.pl/
http://www.herby.com.pl/indexslo.html
http://www.herby.com.pl/heraldyka.html
https://niezbednik.niedziela.pl/dzial/23/Piesni-patriotyczne
https://youtu.be/QcJnGBudVnA
https://youtu.be/aRCuTRSgb5s
https://youtu.be/6_G9IKLynF8
https://youtu.be/ux-yPbY8ozI
https://youtu.be/Ch483oClUMA
https://youtu.be/_gzq9qMHDbY
https://youtu.be/kGjTiQcAGlw
https://youtu.be/McL1iN1zZ80
https://youtu.be/o_VL6ZYv2bE
https://youtu.be/8m8xNz0Ihyk
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https://youtu.be/4lyhOMRtXXs
https://youtu.be/pqEFs5cKg2Y
https://youtu.be/NREwvjzaRc8
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/40709-wladyslaw-belza-w-podziemiach-wawelu.html
https://youtu.be/hik1mLLmQvE
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http://patriotyczna.listastron.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-franciszek-blachnicki-terlikowski-nie-bal-sie-krytykowac-biskupow/7pfsvxv
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/milosc-w-czasach-niepokoju-joanna-podsadecka-tischner-byl-autentyczny/b9dwr7x
https://youtu.be/pPPd2eLK5d8
https://youtu.be/Gk2vTugpcd4
https://youtu.be/uB4plr556K8
https://youtu.be/KOY_05KwJYk


Wieczny kalendarz 

Informacja: 
Kalkulator pozwala wyliczyć nazwę dnia tygodnia na podstawie zadanej daty. 
https://www.infor.pl/kalkulatory/wieczny_kalendarz.html?fobosId=FOB0000000000000702536

 

SYSTEM INFORMACJI O 
BANDEROLACH AKCYZOWYCH                                                                                                                                                                                                   

 

SPRAWDŹ BANDEROLĘ:                                                                                                                           
 

-   BANDEROLE PAPIEROSOWE 
 

-   BANDEROLE TYTONIOWE 
 

-   BANDEROLE SPIRYTUSOWE       https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz -  https://www.infor.pl/  -  http://infororganizer.pl/    
 

-   BANDEROLE WINIARSKIE 
 

-   BANDEROLE NA WYROBY NOWATORSKIE 
 

-   BANDEROLE NA PŁYN DO E-PAPIEROSÓW   

 
 
 
 
 
 
 

Poznaj Tatry  http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1387,0,glowna,main_page,ant.html                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

Głosy Ptaków   http://ptaki.info/index.php  

  https://www.wykop.pl/link/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/ 

 
Kalendarz Księżycowy – kliknij: tu  i  tu                                                                     

-     https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html        
-     https://wloclawek.naszemiasto.pl/kalendarz-ksiezycowy-ogrodnika-na-maj-2022-r-co-i-kiedy/ar/c9-7677163 

 
 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

https://www.infor.pl/kalkulatory/wieczny_kalendarz.html?fobosId=FOB0000000000000702536
https://www.infor.pl/kalkulatory/wieczny_kalendarz.html?fobosId=FOB0000000000000702536
https://www.banderolaakcyzowa.pl/#/sprawdz
https://www.infor.pl/
http://infororganizer.pl/
http://www.poznajtatry.pl/index.php?strona,podserwis,pol,glowna,1387,0,glowna,main_page,ant.html
http://ptaki.info/index.php
https://www.wykop.pl/link/1438447/katalog-ptakow-polski-pelna-lista-glosy-niemal-wszystkich-ptakow/
http://www.rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-i-uroda
http://kalender-365.de/kalendarz-ksiezycowy.php
https://www.bryk.pl/wypracowania/fizyka/wszechswiat-i-ciala-niebieskie/19571-fazy-ksiezyca.html
https://wloclawek.naszemiasto.pl/kalendarz-ksiezycowy-ogrodnika-na-maj-2022-r-co-i-kiedy/ar/c9-7677163


    
 
 
 
 

                   

 
https://youtu.be/1D-H_7W6pZs   
 
https://youtu.be/Sr8RFFPx8dI 

 
 

 

https://youtu.be/1D-H_7W6pZs
https://youtu.be/Sr8RFFPx8dI


https://pch24.pl/wojciech-kilar-muzyka-duszy/ 

(Fot. AlMare/Wikimedia Commons)    https://viva.pl/ludzie/newsy/niesamowita-historia-milosci-wojciecha-i-barbary-kilar-131603-r1/                                                                                                                                 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1374933%2Cjego-muzyka-byla-wyrazem-tesknoty-za-bogiem-90-lat-temu-urodzil-sie    

Wojciech Kilar urodził się 17 lipca 1932 we Lwowie. Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa kontynuował 
naukę gry na fortepianie w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem 
uzyskał w 1955. W tym samym roku otrzymał II nagrodę na V Festiwalu Młodzieży w Warszawie. W latach 
1955–1958 był asystentem Woytowicza w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. W 1957 
uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadt. W latach 1959–1960 
jako stypendysta rządu francuskiego kształcił się pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu. W 1960 
otrzymał nagrodę fundacji im. L. Boulanger w Bostonie. Występował także jako pianista wykonując własne 
utwory. 1979-1981 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. W 1977 
został członkiem założycielem Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem; przez dwie kolejne 
kadencje był wiceprezesem. Był również członkiem Związku Podhalan. Przez wiele lat kompozytor związany 
był z Jasną Górą. Obchodzono tam tzw. Dzień Kilara. - https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Kilar 

Posłuchaj:  
- Wojciech Kilar - temat z filmu "Pianista" - https://youtu.be/ufqXL_bsWL8 
- Wojciech Kilar - Walc z filmu "Trędowata" - https://youtu.be/NAUkpIr-F-E 
- Wojciech Kilar - Certain Light - https://youtu.be/s35ogkLisws 
- Exodus - Wojciech Kilar - https://youtu.be/MQbInyX3vm8 
- Wojciech Kilar – Krzesany - https://youtu.be/3IilpkT16I8 
- Wojciech Kilar, Koncert na Fortepian i Orkiestrę - https://youtu.be/9FhliSj34kA 
- Wojciech Kilar: Symphony No. 5 “Advent Symphony” - https://youtu.be/5YKusJG5O-g 
- Wojciech Kilar – Magnificat - https://youtu.be/7o3MLjXjaNY 
- Wojciech Kilar - W stepie szerokim (Pieśń o małym rycerzu) - https://youtu.be/fJsAX9keNHY 
- Wojciech Kilar: Concerto for piano & orchestra No. 1 - https://youtu.be/CyNJ7T87-ho 
- Smuga cienia -- Wojciech Kilar - https://youtu.be/mx1BCUqm-Ps 
- Wojciech Kilar - "Mazur" – Zemsta - https://youtu.be/DnB__H0mY48 
- Wojciech Kilar - Orawa na 15 instrumentów smyczkowych - https://youtu.be/PiPX3Hw7j2c 
- Le Roi et l'Oiseau - OST - Wojciech Kilar - https://youtu.be/lao-kcVOfsU 
- Wojciech Kilar - Pan Tadeusz; Polonez - https://youtu.be/AJ0fkOQ8-Wc
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Tolkien stał się jednym z najpopularniejszych autorów wszech czasów, a wiele z jego twórczego 
zapału wynikało z intymnej relacji z Chrystusem, obecnym w Eucharystii. Pośród ciemności Tolkien 
zobaczył światło Syna, a ono dało mu nadzieję, która nie przemija. 

 

https://pl.aleteia.org/2021/10/14/dlaczego-j-r-r-
tolkien-codziennie-uczestniczyl-w-mszy-swietej/ 

 

https://pl.aleteia.org/2021/10/14/dlaczego-j-r-r-tolkien-codziennie-uczestniczyl-w-mszy-swietej/
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https://pl.aleteia.org/2019/11/22/10-cytatow-z-j-r-r-tolkiena-zainspiruj-sie-literatura-najwyzszej-klasy/ 

 

 

https://pl.aleteia.org/2019/11/22/10-cytatow-z-j-r-r-tolkiena-zainspiruj-sie-literatura-najwyzszej-klasy/


 

 

Kliknij tutaj, by przejrzeć galerię 
 

 

 

https://pl.aleteia.org/slideshow/10-cytatow-z-j-r-r-tolkiena-zainspiruj-sie-literatura-najwyzszej-klasy-galeria/?from_post=320848


https://pl.aleteia.org/2019/11/02/dusze-czysccowe-we-wladcy-pierscieni-j-r-r-tolkiena/ 

 

Ostatnia część trylogii „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena pod tytułem „Powrót króla” opisuje decydująca walkę 
pomiędzy dobrem i złem. Do walki zostają wezwani… zmarli. Twórczość brytyjskiego pisarza i filologa J. R. R. Tolkiena 

pozostaje niezgłębionym źródłem tematów, które inspirują pisarzy chrześcijańskich i fanów literatury fantastycznej. 

Ostatnio, oglądając w telewizji trzecią część kultowej trylogii „Władca pierścieni”, zwróciłem uwagę na pewien wątek, 
który rozwija katolicką wiarę w obecność i pomoc dusz czyśćcowych. 

„Władca pierścieni” Tolkiena i dusze czyścowe 

Ostatnia część trylogii zatytułowana „Powrót króla” opisuje decydująca walkę pomiędzy dobrem i złem. Do walki stają 
zjednoczone armie orków i ludzi, którzy pod okiem Saurona i ręką Sarumana próbują zdobyć panowanie nad 

Śródziemiem. Połączone armie Gondoru i Rohanu stają w obronie miasta Minas Tirith, jednak przewaga liczebna 

wroga i bezlitosne metody walki orków nie dają wielkiej nadziei na zwycięstwo. W głowach obrońców dobra 
rozbrzmiewa jednak pewna przepowiednia, która zapowiada przybycie potomka króla Isildura, który ostatecznie 

przyczyni się do zwycięstwa. Owym potomkiem jest Aragorn, który przeczuwając zbliżającą się bitwę, postanawia 
wezwać do walki zmarłych. Są nimi dusze ludzi gór z Dunharrow. Jeszcze za życia złożyli przysięgę królowi Isildurowi. 

Jednak gdy rozpoczęła się wojna z Sauronem, odmówili dopełnienia przysięgi. Isildur za zdradę rzucił na nich klątwę, 

która będzie trwała aż do wypełnienia przysięgi za czasów jego potomka. Przez stulecia duchy cierpiały w poczuciu 
zdrady i nie mogły uwolnić się z fatalnego położenia. Dopiero prośba Aragorna o pomoc w walce sprawia, że walnie 

przyczyniają się do zwycięstwa nad złem i wypełniają złożoną przysięgę. 

Dusze czyścowe przychodzą nam z pomocą 

Wiele łączy nas ze światem umarłych. Kościół cierpiący w czyśćcu przypomina górali z Dunharrow, którzy oczyszczają 

się poprzez cierpienie, ale jednocześnie mają możliwość przyjścia z pomocą ludziom. Często o tym zapominamy, ale 

dusze czyśćcowe wspomagają nas modlitwą, a jednocześnie my jesteśmy w stanie nawiązać z nimi kontakt i realnie 
pomagać. Zażyłość z duszami czyśćcowymi wynika z łączności całego Kościoła, który dąży do zbawienia i nie 

pozostawi w opuszczeniu żadnego ze swoich członków. Warto może uświadomić sobie prawdę o wstawiennictwie dusz 
czyśćcowych i jednocześnie podjąć działania, które pomogą im w osiągnięciu nieba.

 

https://pl.aleteia.org/2019/11/02/dusze-czysccowe-we-wladcy-pierscieni-j-r-r-tolkiena/
https://pl.aleteia.org/tag/dusza/


https://pl.aleteia.org/2019/06/13/syn-tolkiena-mial-watpliwosci-w-wierze-pisarz-napisal-do-niego-niezwykly-list-z-niestandardowymi-poradami/  

 

Zaleca też synowi oryginalną terapię... Częsta komunia święta (siedem razy w 
tygodniu jest lepsze niż siedem razy z przerwami) i msza w brzydkim kościele, 
pełnym młodzieńców bez krawatów i kobiet w spodniach – to rada J.R.R. Tolkiena 
dla jego syna Michaela na wątpliwości w wierze… 
 

Zły ojciec 
W listopadzie 1963 r. J.R.R. Tolkien odpowiada na zwierzenie syna Michaela 
(Tolkienowie mieli w sumie czworo dzieci – trzech synów i córkę) dotyczące 
wątpliwości w wierze. Nie wiemy, co napisał syn, ale ojciec potraktował sprawę 
bardzo poważnie. Jak wielu dobrych rodziców uważa, że źle wychował swoje dzieci, 
dawał im zły przykład i za mało z nimi rozmawiał. Obwinia się, że w pewnym 
momencie życia „z niegodziwości i lenistwa” niemal zaprzestał praktyk religijnych. 
Nie zostawia go jednak bez rady. Zauważa, że w ostatecznym rachunku wiara jest 
aktem woli, napędzanym miłością. Ten akt woli nie jest pojedynczym momentem 
podjęcia ostatecznej decyzji, ale pewnym stanem, który musimy ciągle powtarzać, 
modląc się o wytrwałość. 

 

https://pl.aleteia.org/2019/06/13/syn-tolkiena-mial-watpliwosci-w-wierze-pisarz-napisal-do-niego-niezwykly-list-z-niestandardowymi-poradami/


https://youtu.be/XoouGCW-xTw     „No to z Bogiem” w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej 

 Choć jak sama przyznaje nigdy nie była zbyt religijna, jednak pewna sytuacja w jej życiu znacznie na nią wpłynęła. Kobieta uległa 

poważnemu wypadkowi. Wyruszając w podróż, powiedziała: „No to z Bogiem”. Przeżyła tylko ona i ta pasażerka, która jej wtedy 

odpowiedziała. Wszystko działo się w ułamkach sekundy, ale miałam czas pomyśleć. »Panie Boże, chciałabym jeszcze pokochać kogoś 

z wzajemnością, w tym samym czasie, bo takiej miłości dotąd nie spotkałam«. Potem budzę się, żyję. Wydaje mi się, że jestem 

wielorybem. Pan Bóg mnie zachował, cieszę się. Choć w innej postaci, ale wciąż na świecie… I zemdlałam. Samochód trzeba było 

piłować. Zarówno mnie, jak i dziewczynce, która odpowiedziała: »Z Bogiem«, nic się nie stało.                                                                                                      

Wolną wolę dałeś mi, dziś do Ciebie śpiewam list. 

Mówią: błądzić ludzka rzecz. Ja nie radzę sobie. Wybacz. 

Pokaż drogę do Ciebie. Panie mój. 

Naucz mnie, czego nie wiem. Panie mój. 

To całe zło weź do siebie. Panie mój. 

Proszę, podaj mi dłoń. Panie mój. Proszę. 

Wolną wolę dałeś mi, dziś do Ciebie śpiewam list. 

Mówią: błądzić ludzka rzecz. Ja nie radzę sobie. 

Wybacz mi. Gdy miłości jest jakby mniej wokół nas. 

Tak się boję, że zgubię się w ten zgubny czas. 

Daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie, proszę. Boże mój. 

Ochroń mnie. 

Ref. : W duszy mej tyle listów jeszcze śpiewa. 

Jeszcze tyle pieśni gra. Potrzebuję Cię, Boże, tak jak chleba 

Powszedniego krzyża znak, 

By zgodnością móc spojrzeć sobie w twarz. 

Ochroń mnie. 

Ochroń mnie. Panie… 

Gdy miłości jest jakby mniej. 

Tak się boję, że zgubię się. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie. 

Proszę. Gdy miłości jest jakby mniej. Boję się. 

Gdy miłości jest jakby mniej wokół nas. 

Tak się boję, że zgubię się w ten zgubny czas. 

Daj mi siłę i ochroń mnie. Boże mój. 

Przed zwątpieniem ochroń mnie. Boże mój. 

Ochroń mnie. 

 

 

Słuchaj także:                                                                                                                                                                                                        
-  https://pl.aleteia.org/2017/01/17/czeslaw-niemen-spiewa-o-rozancu-posluchaj/                                                                                                                                                               
-  https://pl.aleteia.org/2021/11/12/troje-wielkich-piosenkarzy-muzyczna-kariere-zaczeli-w-kosciolach/                                                                                                                                                                                              
-  https://niniwa.pl/2021/01/08/elvis-presley-protestant-ktory-spiewa-o-rozancu/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        https://youtu.be/eFcrd5AOrMU 
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