
Krishnamurti:  Wierzę w Boga, który stworzył ludzi, a nie w Boga, który ludzie stworzyli. 

 
Miguel de Unamuno:  Mój Boże, jeśli jesteś wszędzie, jak to możliwe, że tak często jestem gdzie indziej? 

 
Albert Einstein:  Wierzę, że rozumiem, rozumiem, aby wierzyć – Credo ut intelligam, Intelligo ut credam.  

 

Katechizm Kościoła Katolickiego:  Jesteś wkręcony w wieczność, a twoja niewiara nic na to nie poradzi. 

Abdelmajid Benjelloun:  Jeśli ktoś nie wierzy w życie wieczne, nie rozumie nic na temat tego ziemskiego życia. 

Dan Barker:  Gdyby wiara nie uczyniła cię szczęśliwym, nie uwierzono by: jak niewiele będzie więc warta! 

 
 
 

-    Kościół    -   http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Kosciol.pdf 

 

-   episkopat -   https://episkopat.pl/ 

 

-   dokumenty  -   https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/ 

 

-   komunikaty  -  https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-komunikaty/ 

 

-   listy  -   https://diecezja.pl/metropolita/?strona=listy 

 

-   listy-pasterskie  -   https://episkopat.pl/category/episkopat/episkopat-dokumenty/listy-pasterskie-kep/ 

 

-   ordo  -  https://archidiecezjakatowicka.pl/dokumenty/ordo 

 

-    Pietraszko -  https://parafia-rabka.swmm.eu/Sluga_Bozy_Biskup_Jan_Pietraszko.pdf 

 

-   ZAKONY ŻEŃSKIE   -   https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-zenskie/ 

 

-   ZAKONY MĘSKIE   -   https://www.zyciezakonne.pl/dzialy/informator/zakony-meskie/ 

 

-  C z y t a j     t e ż : 

Jezus ur. się pod Giewontem, Czwarty Król:  Rok Kościelny    

W jakim dniu tygodnia urodziłeś się:  wieczny_kalendarz   

 

Infor:   infor                                                                                                   
 

Banderola - akcyzowa:  banderolaakcyzowa                                                                                                                                                          
 

Ile osób ma takie same nazwisko jak Ty:  herby  
                                                                                                                                

Alkoholizm, Fonoholizm, Narcyzm, Pornografia, Autoraport, 
Babderola Akcyzowa, Nazwisko:  Media   
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Tomasz à Kempis – „O naśladowaniu Chrystusa”                                   
Fragmenty:   https://youtu.be/82ET8_s0_EE  .   Księga I, rozdział 21:   https://youtu.be/CtuEXsnmqmo  .   Ostatnia część:   https://youtu.be/xL6LkK7wLA8                       

 

Księga I, Rozdział 1:   https://youtu.be/0affRlvjmxo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                          

Księga I, Rozdział 2:   https://youtu.be/f7CaD22_nU0?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                               

Księga I, Rozdział 3:   https://youtu.be/1yny9ReM_lo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O                                                                                                                                     

Księga I, Rozdział 4:   https://youtu.be/NJA9tTVpbzI?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 5:   https://youtu.be/HgTIPSjHfsc?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 6:   https://youtu.be/V-SL1QHlnvk?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 7:   https://youtu.be/V8GwMCm88fo?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 8:   https://youtu.be/b1ZAUP6orCU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 9:   https://youtu.be/P5zHIFrX13M?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

Księga I, Rozdział 10: https://youtu.be/JDXALHGVlVU?list=PL98pZ7dT_gbHQuvvLRbKNgd3jkj8ryE9O 

 

Książeczka ta nawróciła więcej ludzi, aniżeli 
zawiera liter na swoich kartach. Poza Pismem 
Świętym, najbardziej popularne dzieło literatury 
chrześcijańskiej w historii. 

 

Przyszło nam żyć w dziwnej epoce. Zaledwie uwalniamy się od upiorów przeszłości, 
a już trzeba się zmagać z zagrożeniami, które niesie przyszłość. Rozpoznajemy 
siebie, wpatrując się w wielką Tradycję Chrześcijaństwa i wciąż ją wzbogacając, a 
równocześnie z zadziwiającą łatwością poddajemy się wizjom rzeczywistości bez 
Boga. Przyznajemy się do bliskości z Chrystusem, a jednocześnie poddajemy w 
wątpliwość wartość Kościoła i dogmatycznego wymiaru wiary. I właśnie dlatego 
potrzebujemy natychmiastowego wsparcia, pomocy zarówno duchowej, jak i 
intelektualnej. Miłując prawdę, musimy poszukiwać nie tylko rzeczy nowych, ale 
pamiętać też o tym wszystkim, co tworzy mocny rdzeń chrześcijańskiej Tradycji, 
która zaproponowała wiele ważnych odpowiedzi na wyzwania niesione przez 
człowieczeństwo. Nie wolno nam również poprzestawać na tym, co aktualnie 
rozpoznaliśmy, ani - tym bardziej - ograniczać pasji poznawczych do osobistych 
zaledwie racji. Nadal bowiem żyjemy w kulturze pytań i zarówno wiara, jak i niewiara 
nie umniejszają religijnych wątpliwości, aczkolwiek troska o rozpoznanie 
ostatecznego sensu dysponuje prawdziwie scalająca mocą. 
Tym bardziej jest to wyraźne teraz, kiedy fundamentalne kategorie 
religijne zostały przez wielu współczesnych nie tyle podane w 
wątpliwości, co raczej oddalone poza zakres koniecznych zainteresowań, 
i nie wywołują społecznie odczuwalnych emocji ani nie przynoszą 
satysfakcji w osobistym odczuciu ludzi. Przydziela się im, co najwyżej, 
skromne miejsce w społecznych rytuałach, do jakich jeszcze zachęca 
tradycyjna kultura, trwająca na gruzach pooświeceniowej rzeczywistości 
europejskiej, dzisiaj zwanej postmodernistyczna, ponowoczesna˛ albo 
postnietzscheańską. (...) 
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(GS/PCh24.pl) 

Spotkanie z Chrystusem dla chrześcijanina to nie czekanie na koniec świata, 
wskutek jakichś globalnych wydarzeń, Apokalipsy, Armagedonu. Dużo bardziej 
prawdopodobne, że Chrystus przyjdzie po nas w momencie śmierci, wskutek 
choroby, wypadku czy ze starości, dlatego każdy powinien być w każdej chwili 
gotowym na to spotkanie – mówi wydawca książki „Historia zbawienia”. 
  
„Chrześcijanie składają dzięki, że Syn Boży przyszedł na świat by zbawić ludzkość. 
Jezus Chrystus inspiruje nas do tego, by kochać się nawzajem, mając serca pełne 
wielkoduszności i łaski”, mówił w roku 2019 ówczesny prezydent USA Donald 
Trump. Cytuję te słowa nie bez powodu. Przemówienie Trumpa było bowiem 
pierwszą od bardzo wielu wypowiedzią liczącego się polityka na świecie, w której 
padło słowo zbawienie. Dlaczego zdecydowana większość polityków, którzy 
oficjalnie są chrześcijanami boi się, nie chce, wstydzi się mówić o zbawieniu? 

 

Dlatego warto sięgnąć po książkę „Historia zbawienia”, aby 
uporządkować swoje życie. W historii każdego człowieka, 
niezależnie od tego czy jest on ochrzczony, czy zna Chrystusa 
czy nie, są wydarzenia, kiedy zastanawia się on nad rzeczami 
ostatecznymi. Tak się dzieje prawie zawsze, gdy rodzi się nam 
dziecko, gdy zaczynamy ciężko chorować, gdy odchodzi ktoś 
bliski, gdy jesteśmy świadkami wypadku, gdy dookoła nas 
dzieją się rzeczy przerażające, jak trwająca wojna na Ukrainie 
etc. W takich momentach człowiek automatycznie zaczyna 
zadawać sobie pytanie o sens życia; o to dokąd zmierzamy; w 
jaki sposób możemy zabezpieczyć swoją duszę. „Historia 
zbawienia” odpowiada na te podstawowe, a jednocześnie 
kluczowe pytania. ( 312 stron ) 

 

 

 



       https://youtu.be/EOrqCROC4Qc 

        

https://youtu.be/Zoos1qXlINM    

 

Byłem na dnie .   https://www.youtube.com/watch?v=tfIjo2Mya_I  .   https://youtu.be/wQ_1LDTPzTE 

     

https://youtu.be/Qel_wvJDPA0
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Jak być przy osobach, które zachorowały:   https://youtu.be/grcfzQZ9rck . https://youtu.be/-L88_STAG30 

 

   
https://youtu.be/LhpIF32YA1U 

 

     
 
https://youtu.be/HysR5hKX01M  .   https://youtu.be/Os3TLBU3kBY  .   https://youtu.be/lIW3HaWqLSM  .   https://youtu.be/t6XsnlLwFNE .   https://youtu.be/NQQivpV_loQ .   https://youtu.be/GxelECGHBs8 
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Ks. Jan Kaczkowski: „CHOROBA nie musi wszystkiego kończyć, a może wszystko zacząć…”   Wszystkie cytaty tego autora    

 

Ks. Jan Kaczkowski,  Założyciel i Dyrektor Puckiego Hospicjum:  https://youtu.be/7FeJpSyIY54  .   https://youtu.be/lGqh9_DLoE8  

https://fundacjakaczkowskiego.org/ksiadz-pod-prad/   https://fundacjakaczkowskiego.org/onkocelebryta/    https://fundacjakaczkowskiego.org/przebudziciel/                                                     

https://fundacjakaczkowskiego.org/ojciec-nie-biologiczny/    https://youtu.be/wnXQua4eumE    .   https://hospitium.org/        https://fundacjakaczkowskiego.org/sklep/   

 

 

 

 

 

 

 

Vlog ks. Jana Kaczkowskiego.   Boska Telewizja .  Smak Życia  .   https://www.youtube.com/playlist?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

1.   Uczył lekarzy, jak rozmawiać z pacjentami o umieraniu.   https://youtu.be/wal0NPXQkKo?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

2.   Uporządkowana miłość do jedzenia i picia.  https://youtu.be/7qzuJdeptrI?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

3.   O "smaku" uczty... eucharystycznej.  https://youtu.be/U8pIcQofTMQ?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

4.   O poszukiwaniu sensu, oswajaniu emocji.  https://youtu.be/APbHmcvWG4A?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

5.   Cierpienie nie uszlachetnia, ale na pewno zmienia.  https://youtu.be/sK2Votdtr5A?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

6.   Co robić, kiedy potworna emocja zagna nas w narożnik.  https://youtu.be/T5EpUJG5dV8?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

7.   Wwąchując się w "smak" lipy - nie całkiem zgnijemy.  https://youtu.be/pIuJSWulbRw?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

8.   Wśród surferów, prowokuje koloratką.  https://youtu.be/aWp8HzaE9qA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

9.   Wi-fi przy każdym łóżku, szwedzki stół.  https://youtu.be/hc-2PJcRnS4?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

10. Namawia na szanowanie KAŻDEJ Mszy Świętej.  https://youtu.be/R50p5Gs9gEA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

11. Między młotem a kowadłem, broni Kościoła.  https://youtu.be/pXyzq1FNuCA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

12. Ks. Jan wspomina okrągłe urodziny.  https://youtu.be/pK7XYkaD5xs?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

13. Tym razem ks. Jan czyta osobliwą bajkę.  https://youtu.be/x2TqJ92VWhc?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

14. Rysuje, w słusznej (i trudnej) sprawie.  https://youtu.be/ITGzKHxkppI?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

15. Jak dziecku nie odebrać nadziei.  https://youtu.be/2HKSJVvIubw?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

16. Co robić, kiedy nie ma już dobrych wiadomości.  https://youtu.be/vJsaKg_T12o?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

18. Uparcie dzieci ze śmiercią oswaja.  https://youtu.be/IzIwE8Vsuk4?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

30. Oddaje się niezwykle księżowskim wyczynom (czyt: uczy się klękać).  https://youtu.be/EsQHylWV3VA?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

32. O radach, którymi zasypywany jest każdy chory.  https://youtu.be/3QAhOPSWjYE?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx 

38. Alpy Francuskie, biskupa na emeryturz, który po latach wrócił do "zwykłego" duszpasterstwa.    https://youtu.be/PbT0bbKXuz0 
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https://www.youtube.com/watch?v=7eQi-y9Er9c  .    https://www.youtube.com/watch?v=JOOlcEZRlRQ  .   https://www.youtube.com/watch?v=NG29-4zyn0E  .   https://www.youtube.com/watch?v=FA1i9PcrD30  .   

https://www.youtube.com/watch?v=4IagWCDAyAM  .   https://www.youtube.com/watch?v=6opbEc3C1x4  .   https://www.youtube.com/watch?v=OT7MkNdMgYQ  .   https://youtu.be/re1IN2CNPaM     

https://www.youtube.com/watch?v=5OwwCW2wKmM  .   https://www.youtube.com/watch?v=SBycnHeFj2o 

 

 

Niedawno w sieci zapanował trend na odprawianie Mszy Świętych w Roblox. Jest to 

grzech ciężki, nie wolno ze Mszy Świętej robić zabawę, kreować rozgrywkę.     

https://www.o2.pl/kobieta/ksiadz-grzmi-o-grzechu-ciezkim-poszlo-o-msze-w-internecie-6854685032749632a
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https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-

kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-

6622636012849281v 
Msza Święta przez internet to nie jest to samo, co uczestnictwo realnie w liturgii w kościele. To nie 
jest to samo. Przez internet można duchowo towarzyszyć tym, którzy się modlą. I rzeczywiście dla 
wielu ludzi jest to problem - mówił rzecznik KEP. Zaapelował też, by nawet podczas oglądania 
transmisji mszy w internecie czy telewizji, zadbać by odbyło się to w "uroczysty" sposób. - Dobrze 
się ubierzmy, połóżmy sobie biały obrus na stole, jakąś świecę, może krzyż" – wymieniał. 
 

 

 

   
https://youtu.be/fBZ4QJHNyuU  

 

 

https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://wiadomosci.wp.pl/msza-tylko-w-kosciele-ksiadz-o-nabozenstwach-online-6622636012849281v
https://youtu.be/fBZ4QJHNyuU


     
https://youtu.be/lD8vk4gTwgE  
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Artysta opowiedział też o tym, że mógł się nie urodzić. Jego matka trafiła do szpitala 
z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Medycy musieli zastosować okłady z lodu. 
Wyniki badań Edi Bocelli wskazywały wtedy na to, że jej syn urodzi się z 
niepełnosprawnością. Dlatego lekarze doradzali kobiecie aborcję. Matka przyszłego 
tenora nie zgodziła się. Zdecydowała, że urodzi syna. I tak, 22 września 1958 r. we 
włoskim Lajatico na świat przyszedł zdrowy chłopczyk – Andrea Bocelli.                                     

Dziś to jeden z najbardziej znanych muzyków na świecie. Podczas wielkanocnego koncertu artysta 
zaprezentował m.in. utwory ze swojej najnowszej płyty „Believe”. Zapis koncertu można znaleźć tutaj.    
https://youtu.be/huTUOek4LgU   .    https://misyjne.pl/przerwa-artykul/andrea-bocelli-lekarze-doradzali-jego-matce-aborcje-edi-bocelli-zdecydowala-jednak-ze-urodzi-syna/

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    https://youtu.be/huTUOek4LgU 

 

https://youtu.be/lD8vk4gTwgE
https://misyjne.pl/temat/andrea-bocelli/
https://vod.tvp.pl/video/cud-zycia-koncert-wielkanocny,cud-zycia-koncert-wielkanocny,53106365
https://youtu.be/huTUOek4LgU
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/andrea-bocelli-lekarze-doradzali-jego-matce-aborcje-edi-bocelli-zdecydowala-jednak-ze-urodzi-syna/
https://misyjne.pl/przerwa-artykul/andrea-bocelli-lekarze-doradzali-jego-matce-aborcje-edi-bocelli-zdecydowala-jednak-ze-urodzi-syna/
https://youtu.be/huTUOek4LgU

