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Archiwalne  .  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-01-23.pdf   

 

 

 

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/1305

6-kolejny-sukces-kliniki-budzik-17-

letni-mariusz-wybudzony-ze-spiaczki/ 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisje na żywo z naszego Kościoła: 

                       

Msze Święte: 

                          w dni powszednie o godz. 700  oraz  1730 

w  niedzielę i święta       1100 oraz  1830                                                                                                                                                              *      

*     ze strony - http://www.verbum.pl/ 

*     ze strony -   https://parafiarabka.aztv.pl/ 

*    ze strony  naszej   Parafii - https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php
   

                                                                                                                                                                                 

cc    NABOŻEŃSTWA PROWADZONE                                          
PRZEZ GRUPĘ APOSTOLSKĄ ŚWIECKICH 

 
* Nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 1.piątek miesiąca 

 * Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 1.sobota miesiąca 

* Nabożeństwo  do Św. Michała Archanioła  i Świętych Aniołów Stróżów - 2.wtorek miesiąca 

* Nabożeństwo  do Miłosierdzia Bożego - 3.czwartek miesiąca 

* Nabożeństwo  do Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa - 4.czwartek miesiąca 

* Półgodzinne spotkania muzyczne - w każdy 2.wtorek miesiąca przed Mszą Św. wieczorną 

 
Wszystkie w/w Nabożeństwa odbywają się po Mszy św. wieczornej i są transmitowane na żywo.                                                              
 

Więcej szczegółów w:  https://parafia-rabka.swmm.eu/ogloszenia.pdf   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-01-23.pdf
https://dobrewiadomosci.net.pl/13056-kolejny-sukces-kliniki-budzik-17-letni-mariusz-wybudzony-ze-spiaczki/
https://dobrewiadomosci.net.pl/13056-kolejny-sukces-kliniki-budzik-17-letni-mariusz-wybudzony-ze-spiaczki/
https://dobrewiadomosci.net.pl/13056-kolejny-sukces-kliniki-budzik-17-letni-mariusz-wybudzony-ze-spiaczki/
http://www.verbum.pl/
https://parafiarabka.aztv.pl/
https://parafia-rabka.swmm.eu/msza_swieta_na_zywo.php
https://parafia-rabka.swmm.eu/ogloszenia.pdf


 

http://blog.zbyszeks.pl/2448/wandemia-jako-choroba-i-wybor/ 

 

 

 

 

„jeśli widzisz, że na świecie dzieje się coś złego, 

to albo nic nie rób, albo działaj” „zrób to co 

należy, nie to co musisz" 

 

http://blog.zbyszeks.pl/2448/wandemia-jako-choroba-i-wybor/


https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-
zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-
ludzkiego-zycia/ 

 

(Marsz dla Życia w USA, 22.01.2022, fot. Bonnie Cash / Zuma Press / Forum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/i/status/1484598358450876422 

 
 

 

sobota, 22 stycznia 

2022 

https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://twitter.com/i/status/1484598358450876422


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RYKOSZETEM: GÓRALSKIE PORUSEŃSTWO 
https://youtu.be/qi9HezHKxIk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rykoszetem: Badania kliniczne na dzieciach - Czy 

szczepienie na Covid-19 jest potrzebne dzieciom? 

https://youtu.be/zrv5XMk9v6A 

Rykoszetem: Marsz Gadowskiego. 

Manifest wolności - 
https://youtu.be/yBT3LYzJdlQ 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rykoszetem-goralskie-porusenstwo/
https://youtu.be/qi9HezHKxIk
https://youtu.be/zrv5XMk9v6A
https://youtu.be/yBT3LYzJdlQ


To nie płody, nie tkanki. To NASZE DZIECI . 

Tak czują rodzice dzieci nienarodzonych. 

 

 

To strata kogoś kochanego, wyczekiwanego. Najbliższego sercu. 19.03.2021)na szczecińskim Cmentarzu Zachodnim 

kilkadziesiąt osób pożegnało swoje utracone dzieci. Bardzo skromna i wzruszająca uroczystość, zmuszająca postron-

nych do refleksji, współczucia i zrozumienia. Te kamienne litery na pomniku układające się w słowo – „JESTEM” dają 

do myślenia. Te dzieci wciąż trwają. https://youtu.be/AecqsVmRKwg 

 

https://youtu.be/AecqsVmRKwg


 



         

 

 

 

 



  Prowadzę kanał na YouTube poświęcony życiu katolickiemu, rodzinie oraz ob-

nażaniu socjotechniki. Chcę wspierać Kościół Katolicki i pomagać katolikom mierzyć się z niektórymi zagad-

nieniami XXIw. Jestem mężem i ojcem. Jestem Katolikiem. Kocham Polskę. Jestem absolwentem SGH w 

Warszawie. Zapraszam: https://www.youtube.com/DawidMysior

 
Jak jest w Australii i na Malcie?- https://youtu.be/ZnTSkmm1LbM 
 

                                                    

WOLNE MEDIA - https://banbye.pl/about 

 

 

  

 

 

https://gloria.tv/  .   Telewizja wRealu24 - strona główna 
 

https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg
https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg
https://youtu.be/ZnTSkmm1LbM
https://banbye.pl/about
https://gloria.tv/
https://wrealu24.tv/


 

 

 

 

 

 

TV Religijna - https://wwitv.com/religious_tv/index.html 

Msza Św. Online - https://msza-online.net/  .  http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

Polskie Radia Katolickie - http://radiokatolickie.pl/stacje/ 

TV z całego świata - https://wwitv.com/portal.htm 

TV Polska - https://wwitv.com/television/168.htm 

TV Gloria - https://gloria.tv/ 

Wolne media - https://banbye.pl/ 

TV W Realu 24 - Telewizja wRealu24 - strona główna 

Media Narodowe - https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g 

PCH24 - https://pch24.pl/ 

Wolność TV - https://wolnosc.tv/ 

TV Polska - https://tvpolska.pl/ 

Nowy Czas -  https://nczas.com/ 

Fidei Defensor - https://fideidefensor.pl/?fbclid=IwAR2wx1KybCV9BsfGrg-Ps1SxxGHtOMlylR4RhCvcve61yjNoc86L574CzDE                                                                                  

Catholic Arena - https://twitter.com/CatholicArena/ .  KIP - http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/ 
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 https://pch24.pl/kanada-w-awangardzie-

cywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zycia-

i-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/ 

((Fot. Lifeaction.org) ) 

„Obrońcy życia alarmują, że prawo w Kanadzie pozwoli zakazać im wszelkich działań w 

obronie nienarodzonych dzieci przed budynkami, gdzie dokonuje się procederu tzw. 

aborcji”, informuje „Nasz Dziennik”. 

 

Z informacji, jakie opublikowała gazeta, wynika, że Kanadyjska Izba Gmin przyjęła ustawę, 

która przewiduje karę do 10 lat więzienia dla każdego, kto „próbuje uniemożliwić lekarzowi 

czy pielęgniarce wykonywanie swoich obowiązków lub umyślnie utrudniać i ingerować w 

legalny dostęp innej osoby do aborcyjnego ośrodka”. 

 

Sprawę skomentował znany z bezkompromisowej postawy w kwestii ochrony życia i 

rodziny, samorządowiec Jacek Kotula. 

 

– Kanada jest liderem nastawienia anty-pro life na świecie, gdzie nawet podczas legalnych 

manifestacji będzie można być ukaranym. (…) Jest to następny krok w cywilizacji śmierci do 

tego, żeby wyciszyć wszystkie głosy, które chcą dotrzeć do sumień osób dokonujących tzw. 

aborcji. Jest to skandal! – akcentował Jacek Kotula.

 

https://pch24.pl/kanada-w-awangardzie-cywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zycia-i-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/
https://pch24.pl/kanada-w-awangardzie-cywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zycia-i-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/
https://pch24.pl/kanada-w-awangardzie-cywilizacji-smierci-10-lat-wiezienia-za-obrone-zycia-i-mowienie-ze-aborcja-to-zlo/


https://www.o2.pl/informacje/poruszajace-zdjecie-

sprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozie-

6726592689015776a 

 

 

 
 

https://twitter.com/fzamoyski/status/1481899912128303104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481899912128303104%7Ctw

gr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Fporuszajace-zdjecie-sprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozie-

6726592689015776a 

 

 

 

Ze względu na obowiązujące restrykcje związane z 

pandemią koronawirusa, katolicy w Kanadzie nie mogą 

wejść do kościoła. W Montrealu wierni mimo srogiego 

mrozu modlili się przed katedrą. Zdjęcie, na którym widać 

klęczących na śniegu wiernych podczas Mszy Świętej 

obiegło media.                                                                                                                 .                                            Poniżej  

zdjęcie sprzed kościoła w Kanadzie. (Twitter) 
Kanadyjska blokada: mrożona liturgia Katolicy w Montrealu odprawiają mszę świętą przed 

katedrą Marie-Reine z powodu legalistycznych środków Covida. Ksiądz Emanuel Zenito 
(poniżej) zamieścił zdjęcia z mszy plenerowych odprawianych w namiocie 26 grudnia. Zdjęcie 

w artykule przedstawia katolików klęczących na śniegu 3 stycznia. Liturgie plenerowe 

odbywają się w niedziele (9.30, 12.15 i 17.00) oraz codziennie (12.15). Zenito wyjaśnia, że to 
wierzący zmotywowali go do kontynuowania swojej misji. Obecnie temperatury w Montrealu 

wynoszą około -15° (5° Fahrenheita). 

https://www.gloria.tv/post/ibjC8FaavrUt13RZsUD2yDT4T 
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https://twitter.com/fzamoyski/status/1481899912128303104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481899912128303104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Fporuszajace-zdjecie-sprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozie-6726592689015776a
https://twitter.com/fzamoyski/status/1481899912128303104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1481899912128303104%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.o2.pl%2Finformacje%2Fporuszajace-zdjecie-sprzed-kosciola-wierni-kleczeli-na-mrozie-6726592689015776a
https://www.gloria.tv/post/ibjC8FaavrUt13RZsUD2yDT4T


 

 

 



Kanada: msza na mrozie w oblackim sanktuarium (misyjne.pl) 

 

 

 

 

https://misyjne.pl/kanada-msza-na-mrozie-w-oblackim-sanktuarium/


 

Catholic Arena (@CatholicArena) / Twitter . Irish Catholic Men's Rosary Rally in Tralee Co. Kerry on New Year's Day 
 

  
https://twitter.com/i/status/1477667400006918145 .  https://youtu.be/EfApPJb0AU0 .   

  

Irlandia 
Myśleliście źle przeciwko mnie, ale Bóg przemienił to w dobro, aby mnie wywyższyć, jak to obecnie widzicie, i zbawić wielu ludzi.  

I Ks. Mojżeszowa 50:20  

Kryzys lockdownu w ciągu ostatnich dwóch lat przyniósł wiele trudności, wiele cierpień i różnych nieszczęść, ale w samym środku tego 

wszystkiego Bóg używał europejskich ludzi, aby oczyścić i odnowić swój kościół.  

Rozpoczynające się w Polsce Męskie Wiece Różańcowe zainicjowały wyjątkowe i prowokacyjne odzyskanie miejsca Kościoła w sferze pu-

blicznej w Europie. Wydarzenia zazwyczaj obejmują mężczyzn (głównie świeckich) spotykających się na ruchliwych ulicach publicznych lub 

placach miejskich i odmawiających Różaniec w rzędach od 10 do 30 w zależności od wielkości tłumu, zwykle wiąże się to z klęczeniem.  

Organizatorzy utworzyli stronę internetową www.mensrosaryireland.com w celu promocji wydarzeń, z których kolejne odbędzie się w Omagh 

w sobotę 5 lutego o godzinie 13:00. 

 

https://twitter.com/CatholicArena/status/1478113988605063168/photo/1
https://twitter.com/i/status/1477667400006918145
https://youtu.be/EfApPJb0AU0
https://www.catholicarena.com/latest/category/Ireland
https://www.mensrosaryireland.com/


 



Austin TX Rosary Rally for Men 
ATX Men's Rosary Rally   Location: Doug Sahm Hill Summit  .  https://twitter.com/i/status/1476890466926821377 

 

 
 

 

https://atx.rosary.team/?fbclid=IwAR0vJEwihDyrI-ppHaNocO7eXUGVYQPeMRtxmsgGs0RSsAebwBvOpPcGW6Y
https://goo.gl/maps/LmNoWXVwiiTNpkNU6
https://twitter.com/i/status/1476890466926821377


 
 

Dobre wieści płyną również zza oceanu!  
Amerykanie zainspirowani postawą polskich                                    
i irlandzkich katolików już 5 lutego, w pierwszą so-
botę miesiąca, zgromadzą się na ulicach miejscowo-
ści Austin w Teksasie,  
by publicznie manifestować swoją wiarę! 
 

 (1) Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor – posty | Facebook 

 

 

https://www.facebook.com/FideiDefensorPL/posts/313611103584029


 



 

 

 

 

Po kłótni z żoną mężczyzna 

wyszedł z domu i przeszedł… 

450 km - Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

Niecodzienny instrument. 

Francuz gra na arbuzie i kiwi - 

Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 
https://youtu.be/RPf28jaiU90 

 

Warto pomagać. Dawca 

otrzymuje tyle samo, co biorca - 

Dobre Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

Mieszkańcy Bhutanu znaleźli 

klucz do szczęścia - codziennie 

myślą o śmierci - Dobre 

Wiadomości 

(dobrewiadomosci.net.pl) 

https://dobrewiadomosci.net.pl/55186-po-klotni-z-zona-mezczyzna-wyszedl-z-domu-i-przeszedl-450-km/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55186-po-klotni-z-zona-mezczyzna-wyszedl-z-domu-i-przeszedl-450-km/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55186-po-klotni-z-zona-mezczyzna-wyszedl-z-domu-i-przeszedl-450-km/
https://dobrewiadomosci.net.pl/55186-po-klotni-z-zona-mezczyzna-wyszedl-z-domu-i-przeszedl-450-km/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44558-niecodzienny-instrument-francuz-gra-na-arbuzie-i-kiwi/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44558-niecodzienny-instrument-francuz-gra-na-arbuzie-i-kiwi/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44558-niecodzienny-instrument-francuz-gra-na-arbuzie-i-kiwi/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44558-niecodzienny-instrument-francuz-gra-na-arbuzie-i-kiwi/
https://youtu.be/RPf28jaiU90
https://dobrewiadomosci.net.pl/44530-warto-pomagac-dawca-otrzymuje-tyle-samo-co-biorca/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44530-warto-pomagac-dawca-otrzymuje-tyle-samo-co-biorca/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44530-warto-pomagac-dawca-otrzymuje-tyle-samo-co-biorca/
https://dobrewiadomosci.net.pl/44530-warto-pomagac-dawca-otrzymuje-tyle-samo-co-biorca/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10760-mieszkancy-bhutanu-znalezli-klucz-do-szczescia-codziennie-mysla-o-smierci/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10760-mieszkancy-bhutanu-znalezli-klucz-do-szczescia-codziennie-mysla-o-smierci/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10760-mieszkancy-bhutanu-znalezli-klucz-do-szczescia-codziennie-mysla-o-smierci/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10760-mieszkancy-bhutanu-znalezli-klucz-do-szczescia-codziennie-mysla-o-smierci/
https://dobrewiadomosci.net.pl/10760-mieszkancy-bhutanu-znalezli-klucz-do-szczescia-codziennie-mysla-o-smierci/


Postawili meczet na Reducie Ordona.                                                     
- https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4 

 

http://uwagapolski.blogspot.com/2018/11/ciekawostki-na-temat-reduty-ordona.html . https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4  
"W 2005 r., kilka kilometrów od centrum Warszawy, rozpoczęto budowę meczetu. Pieniądze na ten cel przysłano z Arabii Saudyjskiej. Wokół miało powstać 
osiedle dla kilku tysięcy muzułmanów.  Do tego jednak nie doszło, ponieważ grupka Polaków udowodniła ponad wszelką możliwość, że miejscem budowy jest 
słynna Reduta Ordona. Powstałe naprędce stowarzyszenia skutecznie zablokowały prace ziemne, a wykopaliska archeologiczne potwierdziły obecność ludzkich 
szczątków zgrupowanych w historycznym obrębie reduty. Losy tego historycznie i kulturowo bliskiego Polakom miejsca wciąż się jednak ważą. Zgodę na obec-
ność islamskich instalacji w tym właśnie miejscu wydały władze dzielnicy Ochota. Hiszpański developer podjął już kilka prób rozpoczęcia prac przy użyciu ciężkie-
go sprzętu. Obecnie sytuacja utknęła w martwym punkcie. Zdaniem Aleksandra Jabłonowskiego jedyną szansą na odzyskanie tej ziemi jest całkowita rekonstruk-
cja Reduty Ordona. Bez wsparcia lokalnych władz oraz wydzielenia funduszy nie da się jej jednak przeprowadzić. Jest jednak światełko w tunelu. Ludziom walczą-
cym o Redutę udało się wpisać ten obszar do rejestru miejsc pamięci narodowej. To krok milowy w kierunku rozbiórki meczetu. A czy do tego dojdzie, okaże się 
w ciągu najbliższych lat. Na razie muzułmanie czują się w tym miejscu bardzo pewnie." https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4                                                                                                                                                                                                                   
. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1434717,Konstanty-Julian-Ordon-obronca-reduty-nr-54  

 

https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4
http://uwagapolski.blogspot.com/2018/11/ciekawostki-na-temat-reduty-ordona.html
https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4
https://vod.banbye.pl:31002/video/v__VFFPxhnax0u/480.mp4
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1434717,Konstanty-Julian-Ordon-obronca-reduty-nr-54


PILNE! UJAWNIAMY nowe szokujące fakty ws. mor-
du rytualnego w Rzeszowie!? R. Patlewicz wRe-
alu24! - https://vod.banbye.pl:31001/video/v_ese6Z4Lj2JOS/480.mp4 

 

 
12.06.1945. Niewyjaśnione zabójstwo dziecka i próba pogromu w Rzeszowie. 

 

Zdjęcie Bronisławy Mendoń z tablicy nagrobnej na rzeszowskim 

cmentarzu Pobitno. Fot. Szymon Jakubowski. 
    12 czerwca 1945 roku ''Dziennik Rzeszowski'' doniósł na pierwszej stronie o znalezieniu w jednej z kamienic zmasakrowanych 

zwłok 9-letniej Bronisławy Mendoń. Tego samego dnia, od 6 rano w budynku przy ul. Tannenbauma 12 (dzisiaj Okrzei), gdzie 
znaleziono odarte ze skóry ciało, trwała rewizja prowadzona przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Wokół zbierał się tłum, 
padały oskarżenia pod adresem mieszkających tu Żydów. https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/659,12061945-
niewyjasnione-zabojstwo-dziecka-i-proba-pogromu-w-rzeszowie 

 

https://vod.banbye.pl:31001/video/v_ese6Z4Lj2JOS/480.mp4
https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/659,12061945-niewyjasnione-zabojstwo-dziecka-i-proba-pogromu-w-rzeszowie
https://www.podkarpackahistoria.pl/wiadomosci/659,12061945-niewyjasnione-zabojstwo-dziecka-i-proba-pogromu-w-rzeszowie


"Nawet dla kobiet Niemcy nie mieli litości"                                  
-                   Lekcja prawdziwej historii - 

https://vod.banbye.pl:31003/video/v_q9reuUf0o57j/480.mp4  https://vod.banbye.pl:31001/video/v_7pjQzyoL081g/480.mp4 

  

 

 

Była jedną z pierwszych kobiet, które trafiły do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przywieziono ją tam w 1942 r., kiedy żeński obóz w Birkenau jeszcze nie istniał. Doświadczyła tam 

istnej gehenny, ale ocalała, a jej czyny można bez wątpienia określić mianem bohaterstwa. Oto historia Walentyny Nikodem z d. Ignaszewskiej. Pochodziła z patriotycznej rodziny. Jej 

ojciec był legionistą. Brał udział w walkach o polską niepodległość, rozbrajał Niemców, a następnie dwukrotnie bronił Warszawy. Raz w roku 1920 przed bolszewikami, a następnie 

1939 r. przed nazistami. Kiedy wybuchła wojna Walentyna Ignaszewska była już prawie pełnoletnia. Uczęszczała do jednego z łódzkich gimnazjów. Pomagała rodzicom w obowiązkach. 

Opiekowała się młodszym rodzeństwem. Była odpowiedzialna i sumienna, ale zarazem była zupełnie normalną nastolatką. Przeżywała pierwsze miłości, jeździła na wakacje i właśnie 

podczas jednej z takich wypraw usłyszała, że Niemcy weszli do Polski. Ostatnim planowym autobusem wróciła do domu. W tym momencie skończyło się jej normalne, beztroskie życie. 

Już w październiku 1939 r. jej mieszkanie odwiedziło Gestapo. Szukali ojca. Niemcy mieli gotowe listy wrogów III Rzeszy, a tata Walentyny zajmował na niej priorytetową pozycję. I 

rzeczywiście Ignacy Ignaszewski okazał się szczególnie niebezpieczny dla okupanta, bowiem już od pierwszych dni po kapitulacji Polski przystąpił on do budowy siatki konspiracyjnej. 

Jego Polska Organizacja Wolnościowa przeprowadzała liczne akcje sabotażowe na terenie Łodzi i okolic. Funkcjonariusze Gestapo wiedzieli, że za dywersję w mieście odpowiada ojciec 

Walentyny, dlatego nieustannie nachodzili jej dom. Widząc, że Ignacy Ignaszewski nie wraca do rodziny uznali, że może ujawni się po aresztowaniu jego bliskich. Wówczas przewiezio-

no ją z matką i trójką rodzeństwa na ul. Anstadta, a następnie rozdzielono. Kobiety trafiły do wspólnej celi na ul. Sterlinga. Każdego dnia kazano im myć zimną wodą drewnianą podłogę, 

na której potem ich sadzano. Po kilku tygodniach głodowych racji oraz spania na mokrych belkach Walentyna ciężko się rozchorowała. Wówczas dokonywano już pierwszych mordów 

na chorych i kalekich, ale naszą bohaterkę oszczędzono. Wysłali ją do ośrodka dla psychicznie chorych, gdzie miała dojść do siebie. Początkowo pilnował jej tam SS-man, ale po kilku 

dniach jedna z pielęgniarek, Niemka o polskobrzmiącym nazwisku Gajda, przekonała żołnierza, że to strata czasu, bo jedną nastolatkę potrafi sama upilnować. Kiedy Walentyna doszła 

nieco do zdrowia, ta sama pielęgniarka pozwoliła jej wychodzić do parku na terenie ośrodka. Tam zaczęli ją odwiedzać ludzie z organizacji ojca i przekazywać informacje o bliskich. 

Dowiedziała się od nich, że jej mamę wraz z resztą kobiet z celi przeniesiono do więzienia na ul. Gdańskiej. Wkrótce Walentyna też tam trafiła i razem z mamą, choć w odrębnych 

celach, spędziła w areszcie około 3 miesięcy. W końcu rodzinę wypuszczono do domu. Po prostu, bez żadnych tłumaczeń, wyjaśnień, czy instrukcji. Na początku 1941 r. przyjechał do 

nich syn kuzynki ojca, który był młodym, przystojnym chłopakiem. Starał się jak mógł być mężczyzną w domu, co Walentynę urzekło i wkrótce para się zaręczyła. Ich szczęście trwało 

zaledwie kilka dni, bowiem cały czas byli pod obserwacją Gestapo, którego funkcjonariusze po raz kolejny stwierdzili, że rodzinę należy aresztować. Narzeczony Walentyny trafił do 

obozu na Radogoszczu. Do końca wojny to było najgorsze miejsce w Łodzi, gdzie regularnie kogoś katowano na śmierć, a na sam koniec Niemcy część jeńców rozstrzelali, a pozostałych 

żywcem spalili. Siostra naszej bohaterki trafiła do sierocińca, braci wywieziono na roboty do Rzeszy, zaś Walentyna z mamą wróciły do więzienia na ul. Gdańskiej. Wkrótce kobiety 

miały się dowiedzieć, że jeden z braci zginął podczas pracy, ojciec w wyniku zdrady w organizacji został schwytany i zabity, a one będą przewiezione do obozu pracy… w Auschwitz. 

 

 

https://vod.banbye.pl:31003/video/v_q9reuUf0o57j/480.mp4
https://vod.banbye.pl:31001/video/v_7pjQzyoL081g/480.mp4


BRUTALNY eksperyment medyczny na ludziach?! 
Prasa UJAWNIA nowe fakty! Walczmy o wolność! 
Przegląd Prasy EXTRA - https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_wPcL5wrQd5MO/480.mp4 

 
 

https://niewolnikmaryi.com/2022/01
/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-
matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-
jej-przegrac/ 

 

Grupa specjalistów Public Health and Medical Professionals for Transparency poprosiła fir-
mę Pfizer o udostępnienie  danych z badań szczepionek przeciw COVID,  jednak Food and 
Drug Administration (FDA) – instytucja ochrony zdrowia publicznego, i Pfizer nie chciały, aby 
ktokolwiek widział liczby dotyczące ich szczepionki do 2076 roku i udali się do sądu. Sąd 
orzekł, że FDA i Pfizer będą musiały odpowiedzieć na ich wnioski na mocy Ustawy o wolno-
ści informacji (FOIA). 
 

 

https://vod-ultra.banbye.pl/video/v_wPcL5wrQd5MO/480.mp4
https://niewolnikmaryi.com/2022/01/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-jej-przegrac/
https://niewolnikmaryi.com/2022/01/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-jej-przegrac/
https://niewolnikmaryi.com/2022/01/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-jej-przegrac/
https://niewolnikmaryi.com/2022/01/21/walka-toczy-sie-o-kobiety-o-matki-naszych-dzieci-i-nie-mozemy-jej-przegrac/


Okazało się że wśród pierwszych raportów przekazanych przez firmę Pfizer była „Analiza 
zbiorcza zgłoszeń zdarzeń niepożądanych po wydaniu pozwolenia” opisująca zdarzenia 
zgłoszone firmie Pfizer do lutego 2021 r. Wynika z niej, że Pfizer otrzymał ponad 150 000 
zgłoszeń poważnych zdarzeń niepożądanych. W tabeli 6 podano, że na 270 ciąż, które miały 
kontakt ze szczepionką, „nie podano wyników dla 238 ciąż”. Tylko w przypadku 32 są znane 
wyniki. Raport firmy Pfizer stwierdza,  że z 32 ciąż o znanym wyniku 28 zakończyło się 
śmiercią płodu. 
  
Wartość procentowa negatywnych skutków -87,5% poronień – jest przerażająca i dlatego firmy farmaceutyczne za wszelką cenę 
chcą utajnić takie dane. Możemy się opierać tylko na zaniżanych statystykach, częściowo ujawnianych, ale są one wystarczające 
to pokazania skali zjawiska. Niektórzy naukowcy twierdzą że statystyki dotyczące preparatów pokazują tylko około 3% fak-
tycznych zdarzeń niepożądanych. W Kanadzie pojawiły się doniesienia informatorów twierdzących, że po szczepionkach gwał-
townie wzrosła liczba poronień. Dr Mel Bruchet, twierdził że w listopadzie w ciągu 24 godzin w szpitalu Lion’s Gate w Van-
couver doszło do 13 martwych urodzeń. Dr Daniel Nagase, lekarz z Alberty,  powiedział reporterowi, że został poinformowany o 
86 martwych płodach w Waterloo w Ontario od stycznia do lipca. Normalnie jest to tylko pięć lub sześć poronień rocznie.” 

Wszystkie matki tych 86 martwych dzieci zostały w pełni zaszczepione. 
  
Istnieją 3604 doniesienia o poronieniach, urodzeniach martwych płodów i zgonach nowo-
rodków w amerykańskim systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych 
(VAERS) do 10 grudnia 2021 r. Obejmują one tysiące poronień i wczesnej utraty ciąży 
wkrótce po wstrzyknięciu  mRNA; doniesienia o dzieciach, które nagle przestają ro-
snąć, dzieciach umierających z powodu zapalenia łożyska; oraz urodzonych ale śmiertel-
nie krwawiących z ust, nosa i płuc. Zaskakujące jest to że w żadnym z tych przypadków nie 
przeprowadzono sekcji zwłok, ponieważ oni wiedzą dlaczego i nie chcą potwierdzenia 
które by ich obciążało. 
  
Jeżeli spojrzymy na to wszystko co się dzieje szerzej, to zauważymy że głównym a nawet 
najważniejszym celem zwolenników depopulacji a więc masowego ludobójstwa są kobie-
ty. Nie można się temu dziwić ponieważ są one niezbędne do przetrwania ludzkości. Pro-
mowanie na siłę homoseksualizmu ma na celu zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie poję-
cia kobiety jako matki , rodzicielki życia ludzkiego. To jest  indoktrynacja psychologiczna, ale 
bardzo ważna w tym zbrodniczym planie. Wspomaga ona propagowanie aborcji, która stała 
się najważniejszym czynnikiem planów zmniejszenia liczby ludzi na świecie. Pochłania ona 
miliony istnień ludzkich rocznie.  Jest to morderstwo na niespotykaną dotąd skalę i do tego 
nazywane przez ludzi wolnością. 
Niektóre organizacje walczące z tak zwanym rasizmem białych ,tym samym wspierając glo-
balistów ,zauważyły że promowanie „prawa do aborcji” powoduje największe eliminowanie 
właśnie społeczności murzyńskiej. 
Jest to schemat jaki się powtarza zawsze. Ci którzy wspierają zło są najbardziej dotknięci 
jego konsekwencjami. Protestanci którzy z tak wielkim zaangażowaniem wspierali niszcze-
nie Kościoła Katolickiego są teraz najbardziej prześladowanymi chrześcijanami na świecie. 
Ludzie którzy wspierając system zaszczepili się, teraz umierają na masową skale. Kobiety 
które walczą o wykreowaną przez globalistów „wolność wyboru” stały się ofiarami jej skut-
ków. 
Obrazem tej strasznej wolności jest sytuacja w której do pobrania materiału genetyczne-
go do szczepionek potrzebne jest żywe dziecko abortowane, później po pobraniu genów 
uśmiercane. To do nikogo nie dociera. A wyobraźmy sobie sytuację w której opisuję że 
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przerwałem ciążę u psa i z żyjącego jeszcze szczeniaka pobrałem jakiś organ, a potem go 
zabiłem.. Podniósłby się krzyk, policja, sądy i piętnowanie społeczne. Nazywano by mnie 
zwyrodnialcem itp. Wszystkie media by pisały i mówiły oburzone barbarzyństwem. Jednak 
gdy pisze się o tym samym tyle że dotyczącym małego człowieka, wtedy cisza. Nawet pseu-
do katolicy nie piszą sloganów w stylu „Jezu ty się tym zajmij” , co oznacza po prostu, że 
ktoś kto to pisze nie kiwnie nawet palcem …. 
Propaganda w sprawie tzw. szczepionek mówi tylko, że są konieczne, bez żadnego oparcia 
w faktach naukowych i pomija całkowicie skutki uboczne. Podobna sytuacja jest w propa-
gowaniu aborcji. Mówi się tylko o wolności wyboru, ale powikłania zdrowotne i problemy 
psychiczne występujące bardzo często po dokonanym zabójstwie nienarodzonego dziecka 
są pomijane milczeniem. 
Walka toczy się o kobiety, o kobiety matki naszych dzieci i nie możemy jej przegrać. One 
są filarem rodziny, która też jest bezwzględnie niszczona , ponieważ jest gwarantem zdro-
wego , normalnego społeczeństwa. 
Dzisiejsza nowa normalność zakazuje kary śmierci dla największych zbrodniarzy. Jednym z 
głównych powodów jest występowanie pomyłek sądowych. Niestety dzieciom, przecież 
niewinnym, nie daje się takiej szansy. Na podstawie testów stwierdzających wady gene-
tyczne płodu uśmierca się je.  Tak jakby pomyłki lekarskie nie istniały. A istnieją i to w 
wielkich ilościach. 
Są też świadome kłamstwa i ukrywanie faktów w sprawie testów. 
Firma NATERA zajmująca się badaniami genetycznymi jest kontrolowana po tym, jak w ar-
tykule New York Times wykazano, że ich testy prenatalne na zestaw rzadkich zaburzeń ge-
netycznych dają około 85 procent wyników fałszywie dodatnich. Według firmy, w 2020 r. 
przeprowadziła ona ponad 400 000 badań przesiewowych , co jest „odpowiednikiem bada-
nia około 10 procent ciężarnych kobiet w Ameryce” –   pisze Times.  
The New York Times odkrył również że Natera nie była jedyną firmą zajmującą się badania-
mi genetycznymi, która zaniedbała udostępnienie swojego prawdziwego odsetka wyników 
fałszywie pozytywnych. Przegląd broszur dla pacjentów i lekarzy z ośmiu firm testujących, w 
tym Natera, Labcorp i Quest, wykazał, że „dziesięć broszur nie wspomina, że może się zda-
rzyć fałszywie pozytywny wynik” i że „tylko jedna wspomniała, jak często każdy test daje 
błędne wyniki”. 
W związku z doniesieniami „Timesa”  „pół tuzina największych firm zajmujących się bada-
niami prenatalnymi odrzuciło prośby o rozmowę”. Więcej o tym tutaj 
Na podstawie właśnie takich testów przeprowadza się aborcję.  
Cywilizacja mordująca własne dzieci jest skazana na zagładę. To wszystko dzieje się na 
naszych oczach. Podczas tej fałszywej pandemii priorytetem rządzących wielu krajów było 
zapewnienie dostępu do aborcji. Jednocześnie cała propaganda mówiła o ratowaniu życia 
ludzkiego. 
Czym się staliśmy? Jesteśmy gorsi od zwierząt , ponieważ one dbają o swoje potomstwo. 
Gdzie jest ta wasza wolność? 
Przeciwko Bogu ludzie wszczynali rewolucje począwszy od francuskiej, przez październiko-
wą, do tak zwanej obyczajowej. Pochłonęły one setki milionów ofiar, a ludzie mówią że to 
demokracja, wolność, równość i braterstwo. Teraz ta „wolność” ich morduje a oni milczą …. 
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