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Puste szkoły, ale pełne boiska i podwórka. Mniejszy tłok 

w autobusach, za to wzmożony ruch na kąpieliskach, 

plażach i górskich szlakach. To znak, że uczniowie rozpo-

częli wakacje, zaś dla dorosłych zaczął się sezon urlopowy. 

I chociaż czasy się zmieniły, a ludzie – nie tylko młodzi – 

coraz częściej wybierają rozrywkę cyfrową w miejsce trady-

cyjnych sposobów spędzania wolnego czasu, to niezmienna 

pozostaje radość z odpoczynku.

Odpoczywanie jest rzeczą godną. Wszak – jak przekazuje 

Księga Rodzaju – po stworzeniu świata odpoczywał sam 

Pan Bóg. Dlatego też i my możemy, a nawet powinniśmy odpoczywać, by odzyskiwać 

siły i po urlopie jeszcze lepiej wypełniać obowiązki.

Czas przeznaczony na odpoczynek znajduje się jednak także w polu zainteresowa-

nia osobowego zła. Wszak moce ciemności zawsze próbują wykoślawić wszystko, co 

w Swojej Doskonałości zaplanował Stwórca. Dlatego też niestety dni odpoczynku 

stają się dla wielu czasem ulegania pokusom, folgowania grzesznym zachciankom.

Jak wobec tego spędzić urlop, by nie zagrozić swojej duszy? Praktyczne porady znaj-

dą Państwo w najnowszym numerze „PCh24 Co Tydzień”. W tym tygodniu proponu-

jemy Państwu zestawienie wakacyjnych tekstów opublikowanych na łamach naszego 

Portalu. Nie brakuje również materiałów bieżących, gdyż pomimo wakacji – zarówno 

w Kościele, w Polsce i na świecie – dzieje się tak wiele. Dlatego też zachęcam do po-

brania naszego magazynu. Miłej lektury!
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Bóg nie robi sobie od Ciebie wakacji!

MARCIN AUSTYN

Kiedy ktoś namawia Cię, by podczas wakacji odpocząć nie tylko od nauki, ale też od 
Boga, to wyobraź sobie wczasy na bajecznej, błękitnej lagunie i podwodny świat, w któ-
ry się zagłębiasz bez maski tlenowej. Bez powietrza zginiesz. Tak też i Twoja dusza bez 
kontaktu z Bogiem zaczyna się dusić.

– Nie ma wakacji od Boga i dotyczy to tak samo dorosłych, jak i dzieci. Oczywiście, za podtrzymanie 

religijnych praktyk podczas wyjazdów powinni zatroszczyć się przede wszystkim rodzice, czy opie-

kunowie, ale to nie znaczy, że dzieci i młodzież mogą czuć się usprawiedliwieni unikając codzien-

nej modlitwy, albo niedzielnej Mszy św. – mówi w rozmowie z Pch24.pl ks. Damian, wieloletni 

duszpasterz dzieci.

Kiedy obóz, kolonia mają charakter religijny, wówczas łatwiej jest utrzymać kontakt z Panem 

Bogiem, ale gdy taki wyjazd ma charakter świecki, trzeba pamiętać, że nie wolno ulegać ja-

kiemuś strachowi, modzie, czy może wstydowi przed rówieśnikami. Czasem wystarczy małe 

świadectwo wiary, które pociągnie innych.

– Kiedy przebywacie w obcym środowisku, to wydaje się wam, że coś się zmienia, że obowiązują ja-

kieś inne reguły. To nieprawda. Nie dajcie się zwieść. Bo czasem wystarczy uczynić znak krzyża i oka-

zuje się, że Twój przykład pociąga innych. Być może Twoi rówieśnicy niekiedy obawiają się reakcji 

kolegów, potrzebują dobrego przykładu. Można im pomóc, ale nie można się bać, albo wstydzić się być 

chrześcijaninem – podkreśla.

Zdaniem kapłana, waśnie okres wakacji, to znakomity czas, by zacieśnić swoje relacje z Bo-

giem. Nie mając na głowie obowiązków szkolnych można przecież bez trudu znaleźć więcej 

czasu nie tylko na modlitwę, ale na to, by dostrzec Jezusa w drugim człowieku, albo w pięknie 

przyrody, którą mamy okazję podziwiać podczas wakacyjnych eskapad.
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Podczas wyjazdów jest też wiele okazji do tego, by zwiedzać piękne miasta i zabytkowe ko-

ścioły. Trzeba pamiętać, że i tam, w tabernakulum, jest obecny Pan Jezus i należy się tam 

zachowywać tak, jak zwykle to czynimy uczestnicząc w nabożeństwach w swoich kościołach 

parafialnych. – Nie bójcie się przyklęknąć choćby na krótką modlitwę. I nie patrzcie co robią inni ko-

ledzy. To taka drobna rzecz, a jest zarazem pięknym gestem waszej wiary – zaznacza kapłan.

Gdziekolwiek by nie zawiodły Was wakacyjne szlaki, to trzeba pamiętać, że odpoczynek od 

codziennych obowiązków, nauki, nie przebiega tak samo jak odpoczynek duchowy. Bo im bli-

żej jesteśmy Boga, im więcej mamy Go w sercach, tym nasze sumienie ma się lepiej. I wtedy 

możemy mówić o takich rajskich, duchowych wakacjach.

– Odpoczywać bez Pana Boga, to trochę tak, jakby jechać na górską wycieczkę bez prowiantu. Czy tak 

odpoczniemy? Nie! Dlatego kiedy ktoś namawia Cię, by podczas wakacji odetchnąć nie tylko od nauki, 

ale też od Boga, to wyobraź sobie wczasy na bajecznej, błękitnej lagunie i podwodny świat, w który się 

zagłębiasz bez maski tlenowej. Bez powietrza zginiesz. Tak też i Twoja dusza bez kontaktu z Bogiem 

zaczyna się dusić. A przecież On jest tak blisko Ciebie, bo Bóg nie robi sobie wakacji – zaznacza ka-

płan.

Trzymanie bliskiego kontaktu z Panem Bogiem, to także taka „polisa ubezpieczeniowa”. Gdy 

się modlisz, uczestniczysz we Mszy św., jesteś w stanie łaski uświęcającej, nie ulegniesz tak 

łatwo wpływowi złego towarzystwa. – Tak wiele słyszycie ostrzeżeń np. przed sektami, które chcą 

Was nabrać na swoje kłamstwa, albo podsuwa się Wam używki… Będąc blisko Jezusa, czerpiąc z Jego 

miłosierdzia nie dacie się na to nabrać – dodaje.

Jedno jest pewne, nie ma żadnych przeszkód, by we wspaniały wakacyjny odpoczynek wpi-

sana była codzienna modlitwa i Msza św. Może warto w tym zakresie powziąć jakieś choćby 

niewielkie, wakacyjne postanowienie? – Spróbuj, a przekonasz się, że można wypocząć lepiej, bo 

z Panem Bogiem! – dodaje ks. Damian. 

https://www.pch24.pl/bog-nie-robi-sobie-od-ciebie-wakacji-,44439,i.html
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Nie ma wakacji od Pana Boga! Czyli 7 
wskazówek jak przeżyć urlop po katolicku

MICHAŁ WAŁACH

Oceny wystawione, świadectwa rozdane, wakacje rozpoczęte. Uczniowie rozjeżdżają 
się po kraju, by udać się na zasłużony odpoczynek lub spędzają czas wolny od obowiąz-
ków w domach. Za oknem coraz częściej świeci słońce, wskaźniki termometrów szy-
bują w górę. Wkrótce i wielu dorosłych rozpocznie urlopy, wyjedzie, by wypocząć. Nie 
możemy jednak zapominać, że ludźmi wierzącymi jesteśmy zawsze, nie tylko w dniach 
pracujących. Od Pana Boga i Jego świętych nakazów wakacji nie ma i być nie może. 
Jak przeżyć urlop, by nie wpłynął on negatywnie na życie duchowe? Jest na to kilka 
prostych sposobów!

Sprawdź gdzie jest najbliższy kościół!
W dobie powszechnego dostępu do internetu nie jest najmniejszym kłopotem odnalezienie 

kościoła znajdującego się najbliżej miejsca spędzania przez nas urlopu. Nikt nie może tłuma-

czyć się, że nie umiał. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać nazwę miasta plus słowo „kościół” 

i otrzymujemy propozycję. Często liczne.

Warto po zameldowaniu się w hotelu, na polu namiotowym lub w ośrodku udać się do Domu 

Bożego, by podziękować Stwórcy za bezpieczny dojazd do miejsca wypoczynku oraz by prosić 

o spokojny urlop. Przy okazji nawiedzenia kościoła powinniśmy też wykonać kolejną czyn-

ność umożliwiającą właściwe przeżycie wakacji, czyli…

Sprawdź kiedy oprawiana jest niedzielna Msza Święta!
Będąc w kościele bez większego trudu dowiemy się, o której godzinie w miejscowej świątyni 

odprawiana jest niedzielna Msza Święta – obowiązkowa dla każdego katolika przez cały rok, 

także w wakacje. Przed wieloma parafiami znajdują się specjalne tablice informujące o godzi-

nach nabożeństw. Jeśli ich nie ma, to informacja powinna być w środku kościoła. Gdybyśmy 

i tam jej nie znaleźli, zajrzyjmy na plebanię. Tam dowiemy się wszystkiego, czego nam do 

pobożnego spędzenia wakacji potrzeba. Informację o godzinach odprawiania Mszy Świętych 
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możemy odszukać również w internecie, będzie to jednak nieco trudniejsze, a ponadto nie 

wszystkie parafie prowadzą witryny. Kłopotem bywa niekiedy aktualność danych.

Zacznij dobrze dzień. Zacznij dzień od modlitwy!
Wiele osób zaniedbuje poranną modlitwę, zasłaniając się brakiem czasu. Jednak urlop, czas 

wolny od obowiązków zawodowych, nie pozwala tłumaczyć się w ten sposób. Budząc się, 

niezależnie o której godzinie to się stanie, podziękujmy Panu Bogu za wszystko, czym nas 

obdarza, za to, że możemy mieć wakacje, że możemy oderwać się od obowiązków, za spokoj-

ny sen, który daje ukojenie od wielu stresów. W końcu poprośmy Stwórcę, by pozwolił nam 

dobrze i po Bożemu przeżyć kolejny dzień urlopu.

Zakończ dobrze dzień. Modlitwa przed snem!
Na zakończenie dnia, oprócz codziennego rachunku sumienia i przeproszenia ze grzechy, po-

dziękuj Panu Bogu za piękny świat, za te wszystkie cudowne miejsca, które w trakcie wypo-

czynku zobaczyłeś, zwiedziłeś, za naturę, za zabytki tworzone często Ad maiorem Dei gloriam. 

Poproś również o spokojny sen, by wypocząć i mieć siły na przeżycie kolejnego dzień urlopu.

Kto ma uszy, niechaj słucha!
Wszędzie gdzie jesteś oglądaj piękny świat, będący dziełem Pana Boga oraz słuchaj odgłosów 

przyrody. Rozważaj przy tym, jak wspaniały, dobry i wielki jest Stwórca. Patrz na wznoszone 

na jego chwałę budowle, odwiedzaj kościoły w celach religijnych, ale również estetycznych. 

To wszystko może poprawiać nasze życie duchowe oraz łagodzić nerwy.

Nie marnuj czasu na głupoty!
W ciągu roku często brakuje nam czasu, by spokojnie i w dobrej atmosferze pogłębić swoją 

wiedzę religijną. Wolne chwile podczas urlopu to doskonała okazja, by przysiąść nad dobrą 

książką katolicką, by wziąć do ręki wartościowe czasopismo i zgłębić dogmaty wiary, życie 

Pana Jezusa lub świętych. Nie zmarnujmy czasu na głupoty, na wpatrywanie się w telewizor 

czy przewijanie kolejnych stron internetowych, szczególnie jeśli w ciągu całego roku zdarza 

nam się tracić na to cenne minuty.

Dlaczego nie ma Mszy?
Jeśli w trakcie urlopu zostajesz w domu, to powyższe wskazówki również ci się przydadzą. 

Niestety, mimo zachęt ze strony duchownych, by nie przerywać w trakcie wakacji swoich re-

gularnych praktyk religijnych, sporo parafii ogranicza w lecie ilość Mszy Świętych w tygodniu 

i w niedzielę. Zdarzają się przypadki, że także dostęp do sakramentu pokuty jest nieco utrud-

niony. Zwykle zmiany w parafialnym „rozkładzie jazdy” są spowodowane urlopami księży. 

Niestety cierpią na tym wierni. Skoro więc księża apelują, by także w wakacje uczestniczyć 

we Mszy Świętej, a sami ich liczbę ograniczają, to warto poprosić swoich proboszczów, by 

w przyszłości takich zmian nie dokonywali. Wymagajmy konsekwencji. Nie ma wakacji od 

Pana Boga, nie może być więc zmian w harmonogramie nabożeństw.

Często czekamy na urlop z wytęsknieniem, cały rok. Pragniemy go, myślimy o nim, chcemy 

maksymalnie nacieszyć się chwilami wolnymi od obowiązków. Jednak nie zmuszajmy Pana 

Boga, by w trakcie wakacji musiał na nas czekać. Nie zaniedbujmy swojej relacji ze Stwórcą 

tylko dlatego, że akurat przez kilka dni relaksujemy się zamiast chodzić do pracy. Skoro przy-

kazanie mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, to nic nie może być ważniej-

sze od Niego. Nic! Nawet upragniony urlop. 

wróc do 
spisu treści

skomentuj na 
PCh.24.pl
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MARCIN JENDRZEJCZAK

Rozpoczęły się szkolne i akademickie wakacje. Także wielu pracujących rozpoczyna 
lub planuje wkrótce rozpocząć urlop. Ten wyczekiwany czas dla niektórych okaże się 
okresem pogrążania w mrokach grzechu, pustki i beznadziei. Inni zaś wykorzystają go 
do pogłębienia życia duchowego, więzi z Bogiem, wiedzy i wiary religijnej. Dlaczego 
warto pobożnie spędzić urlop? Przedstawiamy pięć konkretnych powodów.

1. „Idźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco”, powiedział apostołom 

Chrystus (Mk 6,31). Odpoczynek wymaga skupienia, oderwania się od zgiełku. Tego też wy-

maga pogłębiona modlitwa. Tymczasem w naszych czasach wyjazdy urlopowe i wakacyjne 

prowadzą zazwyczaj do wielkich skupisk ludzkich. Hotele, plaże, modne kurorty. Człowiek 

wtapia się na nich w tłum. Często podąża za ludzkimi masami czy to do dyskoteki czy też do 

innych przybytków. Jeśli jednak urlop ma przynieść owoce, to warto pamiętać o słowach Pana 

Jezusa

2. „Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu 

odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając” (Rdz 2,2). Dla osób wykorzenionych 

z chrześcijańskiej cywilizacji niedziela stała się dniem chodzenia po sklepach, wykonywania 

niekoniecznych prac domowych czy zawodowych. Jednak jest to czas na Mszę, kontemplację 

czy oddanie się różnym godziwym przyjemnościom. Dlaczego nie potraktować urlopu jako 

swego rodzaju przedłużonej niedzieli. Nie trzeba oczywiście tego rozumieć dosłownie. Nie 

zaszkodzi jednak pójść do kościoła w tygodniu czy dłużej się pomodlić. Warto też pozwiedzać 

zabytki religijne, w jakie obfituje Polska i Europa. Nie traktujmy jednak tego czysto „kon-

sumpcyjnie”. Podziwiając skarby chrześcijańskiej cywilizacji wznieśmy duszę ku Bogu.

3. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę”, mówi Pan 

Bóg do Abrahama (Rdz 12, 1–3). Pielgrzymki mają bardzo bogatą tradycję biblijną. To właśnie 

z pielgrzymką do Jerozolimy udał się 12-letni Pan Jezus. Dlatego też wiele osób, także w tym 

5 argumentów za pobożnym 
spędzeniem wakacji
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roku, pójdzie pieszo do Częstochowy czy do innych sanktuariów, by przez swój dojść do ob-

razu ukochanej niebieskiej Matki. Ci, którym nie stanie zdrowia, mogą uczestniczyć w piel-

grzymkach duchowych. Warto, w miarę możliwości, kultywować tę piękną chrześcijańską 

tradycję.

4. „Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden 

z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przyka-

zanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego 

całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze 

przykazanie” (Mt 22;34–38).

Niestety o miłowaniu Boga „umysłem” często się dziś zapomina. Poziom wiedzy religijnej 

wśród współczesnych katolików jest często na niskim poziomie. Składa się na to wiele przy-

czyn. Nie bez znaczenia jest ograniczenie katechez dla dorosłych. Ktoś powiedział, że „Pan 

Jezus nauczał dorosłych, a błogosławił dzieci, a Kościół dziś czyni odwrotnie”. Pogłębianie 

wiedzy religijnej może odbywać się w czasie wolnym, ale w dzisiejszym zabieganym świecie 

bywa, że tego czasu brakuje. Jakaż więc okazja może być lepsza na lekturę Pisma Świętego, 

Katechizmu, dzieł i dziełek katolickich teologów, mistyków czy innych ludzi wiary, niż urlop? 

Jak nie w wakacje to kiedy?

5. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” 

(Mt 11,28). Wakacje, wakacje i po wakacjach. Mówienie o tym jest niepoprawne politycznie, ale 

nie da się ukryć, że nawet najdłuższy odpoczynek kiedyś się skończy. Przyjdzie czas powrotu 

do nauki, pracy czy obowiązków w domu. Najważniejsze jest to, co po wakacyjnym okre-

sie zostanie. Chwilowa, niegodziwa przyjemność może przynieść w najlepszym razie pustkę, 

a w najgorszym uszczerbek na zdrowiu. A także na duszy. Pogłębienie życia religijnego i więzi 

z Bogiem z pewnością nie okaże się czymś, czego będziemy żałować po powrocie do domu. 

Wiara bowiem okazuje się pomocna nie tylko w czasach łatwych, lecz również w godzinie 

próby. Z Chrystusowego pokrzepienia, z owoców pogłębionego życia wiary i wiedzy religijnej 

korzystać będziemy nie tylko przez chwilę. Pomogą nam one w trudnościach, czekających na 

nas w kolejnym roku pracy. 

wróc do 
spisu treści

skomentuj na 
PCh.24.pl

https://www.pch24.pl/5-argumentow-za-poboznym-spedzeniem-wakacji,52683,i.html
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MICHAŁ WAŁACH

Powszechnie wiadomo, że katolikowi wolno wszystko, oprócz grzechu. Niestety wa-
kacje to czas, gdy wielu zapomina o tej zasadzie i folguje głupim, a nawet grzesznym 
zachciankom. Tymczasem wierny nie tylko nie może grzeszyć, ale także być głupcem, 
biblijną „panną nieroztropną”, gdyż w ten sposób odrzuca daną przez Stwórcę zdolność 
analizowania oraz liczne dary Ducha Świętego. Jakie są „typowo” wakacyjne grzechy, 
czego w trakcie urlopu absolutnie robić nie wolno, czego należy unikać i z czego warto 
zrezygnować, by nie wyjść na głupca?

1. Nie wspieraj komunistów!
Taka porada brzmi absurdalnie. Wspierać komunistów podczas urlopu? To w ogóle możli-

we? Tak! Wakacje to czas, w którym poczynania Polaków są najbardziej obarczone ryzykiem 

umacniania międzynarodowego komunizmu. Nawet przypadkowego.

Czymże innym jak wspieraniem komunistycznego, a więc antykatolickiego reżimu, jest spę-

dzanie wakacji na Kubie? Chociaż urlop na karaibskiej wyspie może być przeżyciem niespo-

tykanym, to z relacji podróżnika Wojciecha Cejrowskiego wynika, że inne wyspy w regionie 

są bardziej wartościowe i co więcej, nie panuje tam komunizm wraz z wszystkim, co z niego 

wynika. Od łapówkarstwa po braki podstawowych towarów.

Jednak rzecz idzie nie tylko o nasz komfort. Nie warto wyjeżdżać do krajów komunistycz-

nych, gdyż zostawiane tam przez nas pieniądze służą umacnianiu diabelskiego reżimu, w ten 

sposób przedłużając cierpienie miejscowej ludności, w tym Kościoła katolickiego. Powszech-

nie wiadomo, że marksistowskie reżimy wegetują tylko dzięki zagranicznym dewizom. Po co 

więc przykładać rękę do ratowania tworu sowietów, który przeżył „imperium zła”?

Krajów stricte komunistycznych jest dzisiaj na świecie jak na lekarstwo. Nie brakuje jednak 

państw o charakterze socjalistycznym, rewolucyjnym lub realizujących demokratyczną drogę 

11 rzeczy, których katolikowi  
nie wolno robić na urlopie
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do rządów socjal-liberalnych, która de facto oznacza tłamszenie wolności religii katolickiej, 

chociażby przez dyktaturę politycznej poprawności. Dlatego warto rozważyć, czy udając się 

na wakacje nawet do kraju demokratycznego, przypadkiem nie umacniamy „wartości”, jaki-

mi kierują się jego „elity”. Może lepiej zmienić kierunek destynacji?

2. Nie finansuj islamistów!
Wakacyjne wspieranie islamistów to rzecz o wiele prostsza, oczywistsza i częstsza niż umac-

nianie reżimu komunistycznego. Każde wakacje spędzone w kraju muzułmańskim oznaczają, 

że swoje pieniądze przeznaczamy na bogacenie się społeczeństwa jawnie bądź skrycie wro-

giego chrześcijaństwu. Zaś zwiększenie potencjału ekonomicznego każdego z państw islam-

skich prędzej czy później przerodzi się w siłę polityczną i militarną. Nie mamy pewności, czy 

owa siła nie zostanie użyta do intensyfikacji prześladowań wyznawców Chrystusa.

Dlatego też należy uważnie przeanalizować bliskowschodni i północnoafrykański kierunek 

podróży. Wszak nikt z nas nie chce być przecież sponsorem Państwa Islamskiego.

3. Nie wchodź do meczetu!
Jesteśmy katolikami. Wierzymy w Boga w Trójcie Świętej Jedynego. On jest naszym Panem. 

Kto nie czci Pana Boga, ten tak naprawdę oddaje cześć siłom zła. W ten sposób każde pogań-

skie miejsce kultu traktować należy jako świątynię satanistyczną.

Tymczasem wchodząc do czynnego meczetu musimy wypełnić określone czynności. Z jednej 

stronny wyrażamy w ten sposób szacunek ludziom oddającym się tam swoim duchowym 

praktykom, z drugiej jednak oddajemy szacunek całemu systemowi, jaki za danym kultem 

stoi. W tym przypadku islamowi, religii fałszywej i nienawidzącej Kościoła Chrystusowego.

4. Nie odwiedzaj pogańskich świątyń!
Islamski meczet to nie wszystko. W trakcie wakacji wielu ludzi odwiedza Chiny, Indie, czy 

inne kraje azjatyckie. W tamtejszych świątyniach hinduistycznych czy buddyjskich również 

oddaje się kult religijny istotom innym, niż Prawdziwy Bóg – Stwórca wszechrzeczy, który 

jako jedyny zasługuje na cześć.

Katolicy doskonale wiedzą kogo czczą miejscowi poganie. Dlatego też nie warto ryzykować 

wizyt w miejscach, w których czyhają na nas zagrożenia duchowe. Wizyta w takim przybytku, 

nawet jeśli ostatecznie w naszym życiu religijnym nie spowoduje zamętu, z pewnością nie 

pomaga nam w drodze do nieba.

5. Nie kupuj okultystycznych pamiątek!
Wakacyjna wizyta w pogańskim kraju często wiąże się z zakupem lokalnej pamiątki. Niestety 

nieobojętnej dla życia duchowego. Wielu ludzi nieświadomie wydaje pieniądze na pogańskie 

symbole kultu, a następnie przywozi je do swoich domów i stawia na szafce obok… Krzyża, 

Pisma Świętego, figury Matki Bożej lub wizerunków świętych.

Ta swoista schizofrenia wynika nie tyle ze złej woli, co raczej ignorancji lub braku świadomo-

ści zagrożenia duchowego. Tymczasem poganie, głęboko wierzący w swoje kulty, nie obsta-

wiają się machającymi kotami, Śiwami, Wisznami czy Buddami bez powodu. Wynikają z nich 

określone reakcje, które nijak nie pomagają katolikom w drodze do nieba. Więcej – figurki 

nieznanych nam bliżej istot, często demonów, są w naszej ziemskiej pielgrzymce kulą u nogi, 

ściągającą nas w złą stronę.
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Lista takich przedmiotów jest bardzo szeroka, tak jak obszerny jest – niestety – świat 

niechrześcijański. Warto zrezygnować więc z zakupu amuletów „oko proroka”, wszelkiej 

maści pogańskich figurek bożków (w tym bożków płodności), czy popularnych w Europie 

„młotów Thora” (Mjølnir) oraz wszystkiego, co do czego nie mamy pewności, że przedstawia 

istotny dobre.

6. Nie odwiedzaj uzdrowicieli!
Współczesne społeczeństwa zachodnie stylizują się na modłę gardzących wszelkim zabobo-

nem oświeconych racjonalistów. Wszystko to podszyte jest jednak wróżbiarstwem, pasjansa-

mi, okultyzmem, magią czy tajemniczymi uzdrowicielami.

Drwiące z „ciemnych katolików” europejskie „mądre głowy”, ale także ignorujący zagrożenia 

duchowe lub nieznający ich – z własnej winy – wierzący, w trakcie wakacji w orientalnych 

krajach chętnie odwiedzają lokalnych, pogańskich cudotwórców i magików. Zamiast głębokiej 

modlitwy o zdrowie oraz cnoty cierpliwości w trakcie terapii, ludzie narażają się na wieczne 

potępienie swojej duszy z powodu chęci natychmiastowego usunięcia dolegliwości lub… cie-

kawości. Nie przypadkiem jednak mądrość ludowa ostrzega nas, że zbytnie zainteresowanie 

niektórymi sprawami to pierwszy krok do piekła.

7. Nie przesadzaj z alkoholem!
Grzechem jest nie tylko chodzenie do uzdrowicieli w celu magicznej poprawy stanu zdrowia, 

ale także niszczenie swojego ciała poprzez nadużywanie alkoholu. Nie chodzi jednak o całko-

wity zakaz spożywania. Decydująca w tej sprawie jest cnota umiarkowania lub jej brak.

Wielu ludzi zgodzi się z twierdzeniem, że w duszny i upalny dzień niewiele jest rzeczy przy-

jemniejszych niż łyk dobrego i przede wszystkim zimnego piwa. Jest jednak różnica między 

spożywaniem trunków, w tym złocistych, w miłym towarzystwie, w doskonałej atmosferze 

i z rozwagą, a nieustannym zaglądaniu w kieliszek czy kufel przez cały urlop.

Druga postawa jest grzechem. Może skończyć się popadnięciem w nałóg, ale także oznacza 

marnowanie czas. Wszak stworzony przez Boga Ojca świat jest zbyt piękny, by ograniczać 

się wyłącznie do picia alkoholu, nawet smacznego. Samo w sobie spożywanie trunków przez 

ludzi dorosłych i odpowiedzialnych nie jest niczym nagannym, jednak trzeba znać grani-

ce. Nieprzypadkowo Kościół w Polsce od lat nawołuje w jednym z wakacyjnych miesięcy – 

w sierpniu – o trzeźwość. Trzeźwość nie jest tym samym co absolutna abstynencja.

8. Nie bądź jak świnia!
Nakaz umiarkowania dotyczy także jedzenia i nie jest on znoszony przez ogrzewające nas 

słońce, które umożliwia zorganizowanie grilla, za jakim nie raz tęsknimy w ciemne, chłod-

ne, zimowe wieczory. Tutaj również należy znać granicę między przyjemnością spożywania 

smacznego posiłku, a obżarstwem.

9. Nie ćpaj! Nigdzie!
W Polsce zażywanie narkotyków jest nielegalne. Istnieją jednak w Europie Zachodniej (a na-

wet tuż za naszymi granicami) kraje, w których narkotyki – przynajmniej „miękkie” – nie są 

traktowane z podobną surowością co nad Wisłą.

Prawo ziemskie nie jest jednak dla katolika instancją najważniejszą, bowiem nie zawsze po-

krywa się z moralnością. My musimy kierować się przede wszystkim Prawem Bożym. Święty 
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Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 

Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych 

siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1 

Kor, 6, 19–20).

Wobec powyższego absolutnie nie możemy narażać naszego ciała, świątyni Ducha Świętego, 

na zepsucie, nawet jeśli prawo danego państwa nie czyni z tego powodu problemów.

10. Nie grzesz rozpustą!
„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani roz-

pustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący 

z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą króle-

stwa Bożego” (1 Kor 6, 9–10) – pisze święty Paweł w swoim Pierwszym Liście do Koryntian.

Tymczasem wiele osób zdaje się twierdzić, że w trakcie wakacji wolno zawiesić stosowanie 

zasad moralności seksualnej. Nic z tych rzeczy! Moralność obowiązuje nas w domu, w szkole 

i w pracy, na urlopie i w trakcie wypełniania obowiązków. Nikt nie jest z pewnych zasad zwol-

niony tylko dlatego, że przebywa z dala od domu, a na polu mocno świeci słońce.

Wakacje nie znoszą kluczowej zasady katolickiej etyki seksualnej, zgodnie z którą każdy sto-

sunek inny niż małżeński jest grzechem. W ten sposób absolutnie niedozwolona i niedopusz-

czalna jest wszelka nieczystość i rozpusta: homoseksualizm, przygodny seks, seks przedmał-

żeński, małżeńskie zdrady czy – szczególnie kojarzona z wakacjami – tzw. seks-turystyka.

11. Nie bądź leniem!
Pokusa leniwego spędzenia urlopu jest jedną z najsilniejszych. Czym innym jest jednak sko-

rzystanie z okazji i porządne oraz zdrowe wyspanie się, a czym innym wręcz otępiająca, kil-

kudniowa bierność połączona z obżarstwem lub pijaństwem. W wakacjach nie chodzi o to, by 

leżeć na tapczanie i nic nie robić cały dzień. Oczywiście każdy ma prawo odpoczywać jak lubi, 

a niektórzy niewątpliwie potrzebują przynajmniej raz w roku spokojnego i niezbyt aktywnego 

czasu.

Jednak mimo tego nadal pozostajemy katolikami. Cały czas mamy obowiązek modlić się, czy-

nić dobre uczynki, unikać grzechu, ewangelizować otoczenie, żyć Sakramentami świętymi 

i uczestniczyć – przynajmniej tylko w obowiązkowych – praktykach religijnych.

Przed wyjazdem na wakacje niemal koniecznym jest zlokalizowanie kościoła, gdzie mogli-

byśmy udać się na niedzielną Mszę świętą. I to szczególnie w sytuacji, gdy kierunkiem de-

stynacji jest kraj o innej niż katolicka większości. Jeśli udanie się do kościoła w obcym kraju 

przekracza nasze możliwości logistyczne, warto w ogóle rozważyć zmianę miejsca pobytu. 

W wyjątkowych sytuacjach proboszcz może udzielić nam dyspensy z uczestnictwa w nie-

dzielnej Mszy świętej. Nie warto jednak nadużywać tej okoliczności, gdy kilkanaście kilome-

trów od kurortu posługę katolicką sprawują na przykład polscy księża.

Ponadto czas wolny, nieobecny w chwilach codziennego zgiełku, warto wykorzystać na do-

datkowy, intensywny rozwój duchowy i wzrost w wierze poprzez zagłębienie się w pobożne 

lektury, do których zazwyczaj ciężko sięgnąć. 

wróc do 
spisu treści

skomentuj na 
PCh.24.pl

https://www.pch24.pl/11-rzeczy--ktorych-katolikowi-nie-wolno-robic-na-urlopie,52795,i.html
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OJCIEC BERNARD OD MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI KRYSZKIEWICZ

Piękno jednak, to nie pustota obnażania się. Największą ozdobą kobiety chrześcijań-
skiej, to poczucie wstydu – cenny dar Boga, służący do ochrony osobistej godności. 
Piękno przenika z duszy na twarz… – przypominał Ojciec Bernard od Matki Pięknej 
Miłości Kryszkiewicz.

[Jesteśmy ]przed Wniebowzięciem NMP, Maryja w blasku wielkości światła staje przed nami, 

wzywając do naśladowania. Tu jest lekcja Wigilii Wniebowzięcia. „Kto mnie naśladuje…”

O czym [ma dziś mówić]? – O skromności. [Jest to] coś na czasie.

Litania: „Matko najczystsza… najśliczniejsza… Panno wsławiona”. O tej cnocie, która Matce 

Najśw. była szczególnie droga, szczególnym wdziękiem Ją otaczała. I która dziś jest szczegól-

nie potrzebna, a o której mało się myśli.

Co mam na myśli?- skromność, przyzwoitość chrześcijańską. Kąpiel i ubranie. Gorąco- plaże. 

Dzieci bez ubranka [razem się kąpią.] Czy można o tym milczeć?- nie! Nawołuję was, rodzice, 

do obowiązku… sprzeniewierzacie się obowiązkowi… Poczucie wstydu od dziecka…. Płakać 

i narzekać, [będziecie jeśli nie zachowacie skromności].

Do wszystkich [mówię] – o skromności, wstydliwości, przyzwoitości przy kąpieli. Kąpiel daje 

wiele: wyrabia muskuły (pływanie), czyści, orzeźwia, daje tężyznę. Ale wiele też może za-

brać- choć więcej daje. I niestety, często zabiera. Szedłeś po zdrowie ciała, a wróciłeś ze 

śmiercią w duszy. Czy warto? Kościół ostrzega, zwraca uwagę na obowiązek przyzwoitości 

chrześcijańskiej. Występuje przeciw wspólnym plażom, jako najbliższej okazji do grzechu.

Nie potępia plaż – nie chce mieć cherlaków, ludzi słabych, niedołężnych, skrzywionych. 

Święci nie potrzebują mieć skrzywionego kręgosłupa. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale, jak 

O skromności, wstydliwości i przyzwoitości 
na plaży
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przezorna matka, ostrzega, by nieroztropna, przesadna troska o ciało nie przyniosła śmierci 

dla duszy.

A jednak [jest] nieporozumienie. „Crux episcoporum” (krzyż biskupów)… Kościół zacofany”.. 

Ja [jestem] niezrozumiany. krytykowany, wyśmiewany. Nie przez was, to.. Nie zmieszam się. 

Zdziwię się, i gniewać się też nie będę. Chcę być doradcą, przyjacielem. Jeśli nie znajdę za-

ufania i zrozumienia, będzie mi przykro – ale dla waszej szkody. Ja swoje zrobiłem. „Jeśli 

powiesz niezbożnikowi…”.

Matki, do was się zwracam: Nie brońcie kąpieli, bo to im potrzebne, ale nie mówcie: przyzwy-

czai się, oswoi… Przyzwyczaił się, ale do grzechu.

Kościół jest zacofany? – To stary zarzut, a ja wytłumaczę.

Cystersi… praojcowie nasi, zarośnięci, zapocenia, brudni, w skóry odziani, z pałkami w ręku 

po lasach za zwierzyną uganiali się.

Kto ich uczył karczować lasy, uprawiać pola, rzemiosła, rybołówstwa, mieszkać po ludzku? 

A książki klasyków- kto nam dał? Mnich. Pierwsze u nas książki: to religijne, psałterz, książ-

ka do nabożeństwa i elementarz… Nawet dziś można jeszcze szkoły przy kościołach spotkać, 

uniwersytety… Który u nas król pierwszy umiał pisać? – ex kardynał. [Następowała] cywili-

zacja ludów barbarzyńskich- dziś [dalej prowadzi się ] misje.

Architektura, muzyka, śpiew, odkrycia… [Takie postaci jak] Długosz, Kadłubek… O tym się nie 

myśli. Tego nie bierze się pod uwagę. Ale kiedy Kościół występuje przeciw poniżaniu godno-

ści ludzkiej, to się woła głośno- pod pozorem higieny – : „Kościół zacofany!” Kto ma rację? 

„Impinguatus recalcitravit…”.

Zacofanie zakonów: [noszono] habity.. noce [ przepełnione modlitwą]… szpitale [wypełnio-

ne posługą]. – Zacofanie Pana Jezusa… przesadna troska o wygody ciała, mota dusze w pęta 

grzechu. Bóg powołuje tych, którzy wyrzekają się wygód ciała, godziwych przyjemności – by 

wynagrodzić [za grzechy innych].. by zachęcić do umiaru.

Jezus i Jego naśladowcy- to zakonnicy, pustelnicy -[żyjący] w ciasnych, niewygodnych, 

mrocznych celach… Pan Jezus w stajni narodzony, bo wielu z tych, którzy mieszkają w zdro-

wym, wygodnym słonecznym domu czy pałacu, mieszkają tam za pieniądze, krwią i łzami 

wyzyskiwanego robotnika, ociekającego [potem]. Jezus często czuł się zmęczony, chodząc po 

Galilei. Zakonnicy podobnie.. w grubych habitach. Grube i długie habity [noszą i dziś] – bo 

wiele katoliczek nosi za cienkie, za przeźroczyste suknie,.. Jedni dla przesadnej higieny po-

święcają dusze – drudzy wyrzekają się niektórych dobrodziejstw higieny, by płacić za nich.. 

Suknie [są dziś takie, że]: na długie rękawy nie staje materiału… W sobotę w towarzystwie 

długo w noc [się przebywa]… a rano – dla zdrowia – nie można wstać na ósmą, dziesiątą, 

dwunastą na Mszę świętą.

Nie chcę być moralizatorem, któremu zawsze mało, zawsze źle, nigdy nie można dogodzić. 

Nie! Było gorzej- dziś jest dużo lepiej. Był czas, kiedy suknie ledwie sięgały kolan, rękawów 

w ogóle nie było. Teraz nie jest źle – jest względnie dobrze. Tylko mogłoby być jeszcze lepiej. 

Rękawy nie wiele – o 10- 15 cm dłuższe, to byłoby zupełnie dobrze, a nie omdlejecie przez 
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to z gorąca. Mówię do was, które mnie rozumiecie: jeśli inni nie – ale ty tak! Co ci z innych? 

Jeśli choćby ktoś jeden [się nawrócił]… Do tego ja mówię. A mówię patrząc, i wam wskazując 

świetlany wzór pięknej i skromnej Maryi.

Bądźcie Jej dziećmi!

Chcecie być piękne? – Kościół nie broni, jest bardzo rozumny. Małżeństwo [jest piękną rzeczą 

a ]… środek- by znaleźć męża, trzeba więc podobać się. Zdobić się można. Nie sądźcie, że to 

nowa nauka, że zbyt postępowo do was przemawiam. Nie lękajcie się – tego uczy Kościół, 

„qui vult finem, vult media” (kto chce osiągnąć cel, używa środków). Piękno jednak, to nie 

pustota obnażania się. Największą ozdobą kobiety chrześcijańskiej, to poczucie wstydu- cen-

ny dar Boga, służący do ochrony osobistej godności. Piękno przenika z duszy na twarz… Trzy 

rzeczy przypominające utraconą niewinność: gwiazdy, kwiaty, oczy dziecka.

Piękność skromna… Matka najczystsza, najśliczniejsza… Picja- poganka (córka filozofa Pla-

tona). Rozmawiała z ojcem [i pytała]: Co ty powiesz, który kolor jest najpiękniejszy?- [Ojciec 

odpowiada]: Dla mnie najpiękniejsza jest barwa rumieńca wstydu, jaki zdobi dziewczęce lica). 

Co mówią chrześcijanki? – słowem, a co czynem? „Dla ciebie sprzedałam…” Szacunek i mi-

łość prawdziwa [musi być zachowana] bo – inaczej [będzie tylko] zmysłowa.

Jeśli nie handlujecie [w niedzielę to], robicie wrażenie [w kościele]… Do kościoła przycho-

dzicie, by przeszkadzać modlić się innym. Inni strzyga oczyma w prawo i lewo, wpatrując się 

z lubością nie w ołtarz, ale w twoje gołe ramiona.

Czemu tak jasno o tym mówię? Bo czyż nie jest to czysta rzeczywistość? Zdasz przed Bogiem 

rachunek – za siebie i innych.

Czy chcesz być „bez wstydu”?, bezwstydną? (…)

Zaniedbanie, lekceważone zaziębienie…

Szanujcie godność waszą! Kto żałował, że był posłuszny? Jeśli tak, dajcie choćby jeden przy-

kład. A ja mogę wam przytoczyć setki i tysiące nazwisk tych, którzy palce gryźli sobie z roz-

paczy, że udawali mądrych, nie chcieli słuchać przestróg Kościoła. Co wam dała walka z na-

miętnością, a co uleganie jej?… 

RAWA MAZOWIECKA. 8 SIERPNIA 1943 ROKU.

OJCIEC BERNARD OD MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI KRYSZKIEWICZ

TEKST PUBLIKUJEMY DZIĘKI UPRZEJMOŚCI RODZINY MATKI PIĘKNEJ MIŁOŚCI.

wróc do 
spisu treści

skomentuj na 
PCh.24.pl

http://www.rmpm.pl/index.php?page=home
https://www.pch24.pl/o-skromnosci--wstydliwosci-i-przyzwoitosci-na-plazy,51898,i.html
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JAN BEREZA

Dlaczego do Lwowa warto jechać – argumentów można podać tysiąc. Lwów w pol-
skiej historii odegrał tak ważną rolę, że wielu wydarzeń historycznych i dzieł literackich 
nie sposób zrozumieć bez wchłonięcia choć przez kilka dni atmosfery grodu z lwem 
w miejskiej bramie w herbie. Tutaj dzieje wschodniej części Europy czyta się z stylów 
architektonicznych, opowieści wielu narodów, zamieszkujących od wieków to miasto 
i z kart historii, których zapisy próbuje się ostatnio mocno naginać. Wakacje we Lwo-
wie na pewno dostarczą nam niezatartych wrażeń i – co również ważne – są dostępne 
nawet dla osób niezamożnych.

Cztery pory roku we Lwowie
Lwów to miasto położone na dziale wód Bałtyku i Morza Czarnego, na styku kultur Europy 

wschodniej i zachodniej. Ten geograficzny i kulturowy wymiar „miasta pogranicza” oddaje 

atmosferę od wieków budującą tożsamość i wyjątkowość grodu nad Pełtwią. Dla niepodległej 

od 1991 roku Ukrainy budowane przez wiele narodów miasto jest szczególną perełką – poło-

wa zabytków dzisiejszej Ukrainy skupiona jest we Lwowie, a samo zabytkowe centrum – na 

wzór Krakowa – zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Ze 

względu na liczbę cennych obiektów, które można zwiedzać tygodniami, planowanie urlopu 

jest zadaniem bardzo indywidualnym, zależnym od zainteresowań turysty.

Lwów pełen kwitnących kasztanów w licznych parkach wiosną, tętniący życiem i imprezami 

w lecie, nastrojowy jesienią i tajemniczy w zimowej scenerii zachęca do refleksji podczas 

spacerów przez cały rok. Tygiel kulturowy i narodowy spowodował, że rangę miasta doceniają 

różne obrządki chrześcijańskie, które we Lwowie mają swoje katedry – kościół rzymskokato-

licki, ormiański i grekokatolicki. Rzymskokatolicka bazylika archikatedralna Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny to miejsce, gdzie śluby złożył król Jan II Kazimierz, a w katedrze 

ormiańskiej można podziwiać unikalne malowidła ścienne Jana Henryka Rosena z lat 20. 

XX wieku, wśród których przykuwa uwagę „Pogrzeb św. Odilona”.

Na wakacje do Lwowa
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Francuski benedyktyn i przełożony opactwa w Cluny Odilon to święty kościoła katolickiego, 

który ustanowił Dzień Zaduszny. Dlatego też na malowidle artysta umieścił duchy zmarłych, 

biorące udział w pogrzebie św. Odilona – patrona dusz zmarłych. We Lwowie takich miejsc 

wyjątkowych i uczących w wymiarach duchowym oraz patriotycznym jest wiele. Spacery po 

urokliwych ulicach lwowskiej starówki inspirują do myślenia i wyciągania wniosków z dzie-

jów naszej Ojczyny i Europy. Aby tak się stało, dobrze jest przygotować się i trochę poczytać 

o prawdziwej historii Lwowa, gdyż dzisiaj nie wszyscy przewodnicy i nie wszystkie mapy czy 

przewodniki drukowane powiedzą nam, dlaczego o niektórych fragmentach z dziejów miasta 

do dzisiaj się milczy, a wiele problemów do dzisiaj nie zostało wyjaśnionych. Przykładami 

mogą być chociażby zwrot parafiom katolickim obiektów zagrabionych przez komunistów 

albo opis tablic osób Polaków poległych w obronie Lwowa, w chwilach odradzania się pań-

stwa polskiego po I wojnie światowej. Mimo upływu lat i krzepnięcia państwa ukraińskiego 

w wielu kwestiach nie oddano prawdy i nie naprawiono szkód wyrządzonych przez komuni-

stów. Wiedząc o tym inaczej będziemy patrzyli na dzień dzisiejszy Lwowa. Miasta wesołego, 

zatroskanego o przyszłość, ale też milczącego wobec krzywd wyrządzonych Polakom w tym 

grodzie. Mieście, o którym mówi się „Leopolis semper fidelis tibi Poloniae” – „Lwów zawsze 

wierny Polsce”. Wielu Polaków o tym wie do dzisiaj i wielu, trafiając do Lwowa, staje się jego 

wiernym przyjacielem i wraca tam, kiedy tylko może.

Dewaluacja dobra dla turystów
Polacy wybierając kierunki wakacyjnych wojaży powinni poważnie zastanowić się, czy jechać 

na urlop do państw teoretycznie spokojnych, ale zagrożonych niespodziewanym atakiem ter-

rorystycznym, czy pojechać do kraju teoretycznie prowadzącego wojnę, ale żyjącego tak, jakby 

wojny nie było. Planując wakacyjny pobyt we Lwowie cieszymy się też z bardzo przystępnych 

dla nas cen noclegów, usług, transportu i gastronomii. Jeszcze kilka lat temu za złotówkę 

otrzymywaliśmy 2,5 hrywny, teraz za jednego złotego dostajemy w kantorze we Lwowie 6,45 

hrywny. Ceny w tym czasie, szczególnie po rozpoczęciu działań wojennych w Donbasie, także 

poszły w górę, ale nie aż tak, ponieważ pensje niemal nie zmieniły się, co hamuje wzrost cen. 

Bezrobocie, niskie płace w budżetówce i masowe wyjazdy na stałe lub za pracą we wszystkich 

możliwych kierunkach świata zaczęły się na Ukrainie nie w wyniku wojny, tylko zaraz po 

upadku Związku Sowieckiego, otwarciu granic i przyznaniu obywatelom prawa do posiadania 

paszportu. Restrukturyzacja postsowieckiej gospodarki trwa u naszych wschodnich sąsiadów 

nadal i rozmawiając z obywatelami Ukrainy słyszymy w ich wypowiedziach przede wszystkim 

troskę o utrzymanie rodziny i niepokój ciągłymi podwyżkami kosztów życia, których końca 

nie widać.

Szansą jest założenie własnego biznesu albo… wyjazd za pracą za granicę. Kryzys trwają-

cy latami spowodował dewaluację miejscowej waluty korzystną dla zagranicznych turystów, 

nieprzyjeżdżających na Ukrainę z obawy przed wojną. Tłumaczenie, że działania militarne 

w wschodniej części państwa widoczne są jedynie dzięki żołnierzom na przepustkach, space-

rujących po ulicach miast, nie przekonuje wielu. Mały napływ turystów z zagranicy powoduje, 

że ceny usług turystycznych nie rosną, a więc pobyt na Ukrainie nie będzie dla nas takim 

uszczerbkiem w budżecie, jak wyjazd do innych państw europejskich.

Granica jak w PRL
Podróżując do Lwowa w celach turystycznych warto rozważyć po pierwsze sposób pokonania 

granicy. Jeżeli mamy do dyspozycji dłuższy okres i planujemy samodzielne zwiedzanie także 

okolic Lwowa warto pojechać własnym samochodem, ale trzeba liczyć się z kilkugodzinnym 
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oczekiwaniem na odprawę paszportową i celną. Innym sposobem – nieco szybszym i wy-

godniejszym dla osób planujących tylko zwiedzanie Lwowa – jest dojazd do Przemyśla i sko-

rzystanie z kursowych autobusów, które jadą prosto do Lwowa, a na granicy odprawiane są 

zdecydowanie szybciej niż prywatne auta osobowe czy dostawcze. Najszybszą metodą dla 

posiadaczy czterech kółek, którzy nie mają ze sobą dużo bagażu, jest dojazd do samej granicy 

w Medyce, pozostawienie tam samochodu na jednym z przygranicznych parkingów (6 zł za 

dobę) i piesze przejście granicy.

Słynne w czasach PRL przejście graniczne w Medyce także dzisiaj przygotowuje nas do prze-

niesienia się w inny świat jeszcze po polskiej stronie kordonu. Tłumy Ukraińców, czekających 

na odprawę w jedną lub drugą stronę, robiących zakupy artykułów tańszych po polskiej stro-

nie, łapiących „okazję” w kierunku Przemyśla lub jeszcze chętniej – dalej w głąb Polski, do 

Rzeszowa. Lublina, Krakowa, albo po prostu czekających na umówiony transport do miejsca 

pracy, powodują, że przy „Biedronce” w Medyce zderzamy się z przejściem granicznym, wy-

wołującym skojarzenie z czasami PRL. Obywatele z paszportami państw strefy Schengen na 

szczęście nie muszą czekać w tak długich kolejkach. Turyści odprawiani są w miarę sprawnie, 

choć chwilami czas oczekiwania w kolejce zaskakuje nie tyle z powodu ilości odprawianych 

turystów, co z niezrozumiałej długości trwania odprawy. Nie można też za ten czas winić 

liczne kiedyś „mrówki”, gdyż w wyniku wzrostu cen napojów wyskokowych i ograniczeniu 

ilości butelek alkoholu oraz paczek papierosów legalnie przenoszonych na polską stronę po-

głowie „mrówek” zostało znacznie zredukowane i to nie one dzisiaj są głównymi sprawcami 

kolejek na granicy. Wybierając opcję samodzielnego pieszego przejścia przez granicę należy 

skalkulować stratę czasu na odprawę na około 1 – 1,5 godziny. Nie jest więc źle – dzięki auto-

stradzie A4 z Katowic czy Krakowa jesteśmy w stanie za 4 – 4,5 godziny od wyjazdu z połowy 

Polski być już po stronie ukraińskiej, gdzie trzeba umieć odnaleźć się w nieco innej rzeczywi-

stości. Na początek należy przestawić zegarek o godzinę do przodu.

30 albo 130 złotych
Podróżujący po krajach wschodu wiedzą dobrze, że czas, słowo i cena mają tam znaczenie do-

syć relatywne. Czas jest pojęciem względnym niczym w teorii Einsteina, umowa jest w miarę 

pewną dopiero na piśmie, a cena jest negocjowalna właściwie do momentu ostatecznej zapła-

ty. Na podróżujących pieszo tuż za punktem odpraw celnych po stronie ukraińskiej czekają 

prywatni przewoźnicy, proponujący podróż do Lwowa (80 km) minibusem za 30 złotych od 

osoby. Jest to jednak cena warunkowa, zależna od tego, czy kierowca znajdzie po drodze 

kolejnych pasażerów. Ponieważ na ogół nie znajduje, cena dojazdu do Lwowa drastycznie 

rośnie, a kierowca po drodze daje nam wybór – albo wysadza klienta gdzieś na poboczu, albo 

pasażer (pasażerowie) uiszczają opłatę znacznie wyższą – nawet do 150 złotych za przejazd 

busa. Ponieważ usługi przewozowe to prywatna inicjatywa, nigdzie nie rejestrowana, kierow-

ca nie ma problemu ani z wysadzeniem pasażera z auta (to minus) ani z pobraniem opłaty 

w każdej walucie (to plus dla osoby świeżo przekraczającej granicę i nie mającej ukraińskich 

hrywien przy sobie). Zanim więc zdecydujemy się na wybór środka transportu do Lwowa 

przejdźmy spokojnie cały pas nadgraniczny i dojdźmy do położonego tuż przy granicy przy-

stanku minibusów, które świadczą regularne usługi przewozu osób do Lwowa. Będzie i taniej, 

i mniej nerwowo. Okaże się wtedy, że rozsądna decyzja uchroni nas przed wzrostem ceny 

dojazdu z 30 zł do np. 130 zł. Tak więc pierwsze kilkaset metrów dreptania przez ukraińskie 

terytorium może być dla nas pierwszą – i oby jedyną – nauką, czym różnią się wschód i za-

chód Europy.
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Dlatego też rezerwując transport czy nocleg musimy pilnować się do ostatniej chwili i w mia-

rę możliwości korzystać z form płatności i rezerwacji już sprawdzonych, najlepiej sieciowych. 

Taką formę polecam przy poszukiwaniu noclegów innych niż hotelowe. Lwów ma to do siebie, 

że spośród miast Ukrainy i tak najbardziej przypomina (pozytywnie) Europę Zachodnią, ale 

ma to swoje konsekwencje także w cenach – hotele oferują dobrą usługę za europejską cenę. 

Tańszym i dogodnym sposobem na nocleg we Lwowie są hostele w standardzie studenckiego 

akademika albo bardzo przyzwoite apartamenty, czyli małe mieszkania z samodzielną kuch-

nią, łazienką, często z wydzieloną sypialnią. Taki apartament, w samym centrum miasta, 

poprzez internetowe wyszukiwarki można znaleźć w cenie już ok. 120 złotych za dobę za lokal 

2–4 osobowy.

Daleki cień wojny
Jeśli już dotarliśmy do Lwowa i rozpakowaliśmy swoje bagaże w hotelu czy apartamencie, 

warto od razu wyruszyć na trasę zwiedzania, najlepiej z przewodnikiem, w który zaopatrzy-

liśmy się jeszcze w Polsce. Dobór tego towarzysza podróży jest niezwykle ważny, szczególnie 

jeżeli zakładamy sobie jako cel poznanie Lwowa oczami Polaka. Wiele wydawnictw oferu-

je bowiem przewodniki turystyczne napisane przez obcokrajowców, mających takie pojęcie 

o historii Kresów, jakie mają zachodni dziennikarze i politycy, bredzący o „polskich obozach 

koncentracyjnych”. Zanim zdecydujemy się na zakup przewodnika sprawdźmy więc, jak piszą 

o dziejach Małopolski Wschodniej, Galicji okresu zaboru austriackiego czy o wydarzeniach II 

wojny światowej. To najprostszy sposób weryfikacji wydawnictwa i autora przewodnika, gdyż 

z marnym opisem, skupiającym się wyłącznie na stronie kulinarnej lub zdawkowych infor-

macjach fałszujących, a nie wyjaśniających historię, nic nie zrozumiemy w dziejów Lwowa. 

Korzystając z przewodnika po Ukrainie pewnego, wydawałoby się uznanego, światowego wy-

dawnictwa na próżno szukałem w nim lokalizacji pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie. 

Innych bzdur szkoda w tym miejscu wymieniać.

Nie zrozumiemy także dnia dzisiejszego Lwowa i Ukrainy pokazywanej w mass mediach jako 

czas reform gospodarczych i walk z separatystami w Donbasie. Dzisiejsza Ukraina, a Lwów 

w szczególności, skutków wojny w Donbasie doświadcza w tragicznych chwilach, gdy przy-

wożeni są zabici w operacjach wojennych żołnierze, w miejscach dobrowolnych zbiórek pie-

niężnych na koszty prowadzenia operacji wojennych oraz głównie w grekokatolickich cer-

kwiach, gdzie przypomina się o konieczności modlitwy za Ukrainę. Na co dzień, rozmawiając 

z Ukraińcami w sklepach czy na ulicach, odnosi się wrażenie, że pierwszym problemem są 

podwyżki cen energii, ciepła i żywności. Ponadto Lwów zawsze był miastem podobnym do 

Krakowa czy Wrocławia – pełnym humoru, życia i zabawy. Nie inaczej jest i teraz – wystar-

czy cieplejsza noc, a bulwary i place Lwowa zapełniają się tysiącami ludzi w różnym wieku, 

wędrującymi wśród niezliczonych kawiarni, barów, pubów i restauracji. Dzieląc się swoimi 

wrażeniami z taksówkarzem podczas drogi powrotnej (ok. 100 zł za jazdę z centrum Lwowa 

pod sam punkt odpraw w Szeginiach) z wędrówek po Lwowie z podziwem stwierdziłem, że 

mimo masy pitego alkoholu w mieście, nawet na lwowskim Rynku pod samym ratuszem, 

jest wesoło ale spokojnie. Dodałem też, że u nas ze względów porządkowych nie wolno pić 

alkoholu na ulicy, na co taksówkarz lekko się uśmiechnął i stwierdził: „U nas też nie wolno 

pić na ulicach”.

Ten uśmiech poniekąd oddaje inną rzeczywistość i nieco inną mentalność, trochę ściśniętą 

poprzez czas komunizmu, trochę zbuntowaną przez lata nieudanych reform, prowadzonych 

przez kolejne ekipy obdarzane zaufaniem na rok czy dwa, po czym „przeganiane” w mniej 
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lub bardziej demokratycznej formie – z kraju, ze stanowisk, w niebyt polityczny. Ciągłe za-

mieszanie w polityce, wypaczanie historii i konglomerat kultur oraz narodowości powodują, 

że pojąć Lwów czy Ukrainę jest niezwykle trudno. Dlatego przez pierwsze dni pobytu we 

Lwowie, szukając zrozumienia tamtejszej rzeczywistości, czujemy się jak Kubuś Puchatek 

szukający Prosiaczka, który „im bardziej zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka 

nie było.” Nie poddawajmy się jednak i „zaglądnijmy do środka Lwowa”. Najlepiej jest w tym 

zgłębianiu genius loci Lwowa mieć za przewodnika Polaka, który nie tylko ułatwi nam wybór 

najważniejszych miejsc (na miarę długości naszego pobytu), ale też wyjaśni fenomen zarad-

ności mieszkańców Lwowa, w dużej części żyjących dzięki turystyce, w której spory udział 

mają Polacy. Mimo to karty dań w języku polskim czy opisy zabytków w języku polskim nie są 

powszechnie dostępne, nie mówiąc już o opisie tras komunikacji miejskiej czy sklepów z pa-

miątkami. To jeden z paradoksów tego miasta. Mimo to w języku polskim z wieloma lwowia-

nami, Rosjanami czy Ukraińcami porozumiemy się łatwo, a znajomość podstawowych słów 

w języku ukraińskim spowoduje, że łatwiej przełamiemy bariery językowe. Z młodymi ludźmi 

można porozumieć się na ogół także po angielsku, ale traktujmy to jako sytuację wyjątkową 

dla dialogu narodów słowiańskich.

Praktyczne porady
Rozważając wakacyjny wyjazd do Lwowa po skalkulowaniu kosztu pobytu, zwiedzania oraz 

dojazdu, zobaczymy, że jest to wyjazd gwarantujący wiele przeżyć i nie rujnujący domowych 

finansów. Koszt dojazdu zależy od wyboru wariantu – autobus bezpośrednio do Lwowa, au-

tobus z Przemyśla, samochód do granicy plus parking plus bus do Lwowa. Dobry i wygodny 

apartament dla trzy- lub czteroosobowej rodziny, z wyposażoną kuchnią i łazienką z WC bez 

problemu znajdziemy w samym centrum starego miasta lub w odległości 2–5 minut pieszo 

do Rynku w cenie 120 złotych za dobę a apartament. Są oferty tańsze i droższe, czasami bo-

wiem ceny windują dni wolne na Ukrainie, gdyż Lwów jest miejscem peregrynacji miłośni-

ków miasta dającego oddech Zachodu – zupełnie innego w charakterze niż inne aglomeracje 

ukraińskie.

Zwiedzanie lwowskich zabytków też nie jest drogie, opłaty rzędu kilkunastu lub kilkudzie-

sięciu hrywien czekają nas w muzeach, operze lub przy wejściu na Cmentarz Łyczakowski 

– miejsca, którego nie wolno Polakowi pominąć przy zwiedzaniu Lwowa. Do kościołów i cer-

kwi wchodzi się bezpłatnie, rzadko wymagane są opłaty za fotografowanie i także nie są to 

znaczące kwoty.

Jeżeli zdecydujemy się na wynajęcie apartamentu, to śniadania i kolacje można robić we wła-

snym zakresie według upodobań rodziny. Za podstawowe towary w sklepach spożywczych 

zapłacimy na ogół taniej niż w Polsce, droższe mogą być wędliny, sery, owoce czy warzywa, 

ale w supermarketach ceny nie odbiegają od naszych. Ciemny chleb o wadze 450 g kupimy 

w centrum miasta za 10 hrywien (1,55 zł), wodę mineralną gruzińską Borjomi 0,75 l za 27 

hrywien (4,20 zł), czyli taniej niż w Polsce, zwykłą wodę mineralną1,5 l za 8 hrywien (1,24 zł), 

herbatę czarną (25 torebek) za 26,5 hrywny (4,10 zł), plan miasta w księgarni przy Wałach 

Hetmańskich (dzisiaj Prospekt Swobody) za 13,80 hrywny (2,15 zł), bilet dla osoby dorosłej 

na tramwaj, trolejbus autobus miejski to wydatek 2 hrywien, czyli tylko 31 groszy. Za tę cenę 

możemy trafić czasem do w miarę nowoczesnego pojazdu, ale jako atrakcję serwowaną gratis 

można potraktować jazdę lwowskimi tramwajami. Pojazdy te bohatersko i dostojnie poko-

nują trasę wbrew krzywiznom torowisk, które zdają się być remontowane ostatni raz jeszcze 

w czasach II Rzeczpospolitej.
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Chwila odpoczynku po zwiedzaniu Lwowa może być prawdziwą ucztą dla ciała. Kuchnia 

lwowska niewiele różni się od naszej, ale warto na pewno spróbować dobrej lwowskiej kawy 

i świeżo wyprodukowanej, niemal na naszych oczach, czekolady z manufaktury, do której 

wchodzi się wprost z ulicy na starówce. Relaksując się na wakacjach we Lwowie koniecznie 

trzeba spróbować tutejszych barszczy, solanki i pierogów, serwowanych w różnych odmia-

nach, ale zawsze smacznych i przypominających kuchnię domową z lat dzieciństwa. Ceny 

zależą od lokalizacji i charakteru lokalu, ale w ferworze turystycznego zwiedzania można 

zaglądnąć do cieszącej się już dobrą marką wśród Polaków „Puzatej Chaty” przy ul. Strzelców 

Siczowych, 5 minut pieszo od budynku opery. Stojąc w kolejce do kasy wybieramy spośród 

kilku dań i zup, które są na tyle smaczne, że przez kilka dni chce się tu wracać, a że godziny 

otwarcia są dogodne dla klientów, można tutaj spożyć też śniadanie i kolację, nie martwiąc 

się o samodzielne przygotowanie w miejscu noclegu. W tej samoobsługowej restauracji za 

barszcz „domowy” zapłacimy 11 hrywien (1,70 zł), solankę 16,50 hrywny (2.55 zł), herbatę 

8,50 hrywny (1,30 zł), kawałek tortu na deser 22,50 hrywny (3,50 zł), pierogi z mięsem 24,50 

hrywny (3,80 zł), pierogi ruskie 16,50 hrywny (2,60 zł). W sumie za obiad dla 3-osobowej 

rodziny zapłacimy 180 – 200 hrywien, czyli nieco ponad 30 złotych. W restauracjach i pizze-

riach na starówce też warto poszukać dobrego miejsca, gdzie za pełny obiad (pierogi ruskie, 

chleb, barszcz i uzwar – wywar z suszonych owoców słodzony cukrem i miodem) zapłacimy 

37 hrywien (5,80 zł), pizzę 32-centymetrową 33 hrywny (5,12 zł), 100 gram golonki 15 hrywi-

en (2,33 zł), a obiad składający się z barszczu, szaszłyka wieprzowego, frytek, sałatki greckiej, 

chleba, sosu tzatziki i uzwaru kosztować nas będzie 47 hrywien (7,30 zł).

Kładąc na szalę korzyści z poznania Lwowa, bezpieczeństwo wakacyjne i koszty wypoczyn-

ku razem z rodziną możemy zdecydować, czy spędzimy urlop z duszą na ramieniu, lecąc na 

wakacje w miejsca, które jeszcze do niedawna wydawały się bezpieczne, czy skorzystamy 

z bliskiego sercom wszystkich Polaków, ale dla wielu nadal nieznanego kierunku podróży – 

do Lwowa. 

https://www.pch24.pl/na-wakacje-do-lwowa,44625,i.html
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Czy scenariusz synodu o młodzieży napisze 
„mafia z Sankt Gallen”?

AGNIESZKA STELMACH

Portal „Crisis Magazine” sugeruje, że październikowy Synod Młodzieży został zwołany 
po to, by wreszcie sfinalizować to, czego nie udało się dopiąć podczas Synodu o Rodzi-
nie – „starego przedsięwzięcia mafii z Sankt Gallen”.

Cztery lata temu arcybiskup Bruno Forte opracował przedsynodalny dokument na temat 

„cennego wsparcia”, jakie otrzymują rzekomo w swoich związkach osoby tej samej płci. Do-

kument został wydany w dniu, w którym dwie włoskie partie polityczne poparły legalizację 

związków homoseksualnych.

Papież Franciszek zatwierdził tekst przed jego publikacją. W wygłoszonej tego samego dnia 

homilii skrytykował „doktorów prawa”, „pokolenie złego” za sprzeciw wobec zamierzeń 

„Boga niespodzianek”.

W porannej medytacji 13 października 2014 roku papież w kaplicy Domu Świętej Marty prze-

konywał, że „święte prawo nie jest celem samym w sobie: jest to podróż, nauka, która pro-

wadzi nas do Jezusa Chrystusa”. Według biskupa Rzymu, „jest oczywiste, że Jezus przemawia 

do doktorów prawa”, którzy „wiele razy w Ewangelii” proszą go o znak. W rzeczywistości 

jednak „nie widzą wielu znaków Jezusa”. Ale właśnie dlatego Pan Jezus ich karci przy różnych 

okazjach, mówiąc: „Nie jesteście zdolni zobaczyć znaków czasu”.

Papież Franciszek w ten sposób napominał duchownych, którzy przestrzegają odwiecznego 

i niezmiennego nauczania Kościoła, że są zamknięci na „niespodzianki”.

Arcybiskup Forte oświadczył wówczas mediom, że „spisanie [praw] osób żyjących w związ-

kach osób tej samej płci” jest… przejawem działania cywilizowanego społeczeństwa.
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Zarówno papież, jak i włoski hierarcha pozostają pod ogromnym wpływem zmarłego kar-

dynała Carlo Marii Martiniego nazywanego przywódcą „mafii z Sankt Gallen”, czyli grupy 

liberalnych duchownych, dążących do relatywizowania nauczania Kościoła. Martini przed 

śmiercią zaaprobował związki homoseksualne, po wielu latach walki z encykliką Humanae 

vitae i głoszeniu potrzeby „rozeznawania” w kwestiach seksualnych.

Zdaniem amerykańskiego magazynu świeckich katolików, niektórzy jezuici już na wiele lat 

przed słynnymi słowami papieża Franciszka: „Kim ja jestem, abym mógł osądzać innych” 

postanowili wykorzystać młodych „proroków” do zrewolucjonizowania Kościoła, by ten za-

przestał napominania homoseksualistów za ich grzeszne postępowanie.

Pośród członków „mafii z Sankt Gallen” (nazwa od miejsca spotkań wspomnianej grupy hie-

rarchów) wymienia się część kardynałów, którzy lobbowali za wyborem kardynała Bergoglio, 

a którzy już od dawna zachwalali „gejowskie msze” i mówili wielokrotnie o „prawach homo-

seksualnych” jako zjawisku pozytywnym. Próbowali także uczynić homoseksualizm central-

ną kwestią podczas niedawnych Synodów o Rodzinie.

Powstała później adhortacja papieska Amoris laetitia według „Crisis Magazine” miała legity-

mizować aktywność homoseksualną. Na przeszkodzie wciąż jednak stoją: encyklika Humanae 

vitae, prawo naturalne oraz zapisy Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Właśnie dlatego – w przekonaniu autorów amerykańskiego czasopisma – arcybiskup Forte 

i kardynał Baldisseri postanowili wykorzystać młodych ludzi do zrewolucjonizowania „mora-

lizatorskiego języka” na temat seksualności, co zostało odzwierciedlone w dokumentach ro-

boczych przed Synodem Młodych. Jest w nich mowa o „nowym odczytywaniu prawa natural-

nego” i dostosowaniu adhortacji Amoris laetitia w taki sposób, by zintegrować „wszystkich”.

Kardynał Baldisseri niedawno zaprezentował Instrumentum Laboris, czyli dokument roboczy 

na Synod Młodych, który zachwala dar rozeznania sumienia, nawet jeśli „nie w pełni prowa-

dzi do ideału”. Dokument stwierdza także, że „niektórzy młodzi ludzie LGBT” chcą „większej 

opieki ze strony Kościoła”.

Baldisseri sam podkreślił, że to pierwsze, rewolucyjne użycie terminu LGBT przez Watykan, 

odnoszące się do subkultury homoseksualnej. To swoiste novum ideologiczne w kościelnym 

dokumencie przedsynodalnym jest złowieszczym znakiem, biorąc pod uwagę fakt, jakich 

manipulacji dopuszczano się w redakcji dokumentu końcowego po Synodzie o Rodzinie.

Kolejnym autorem Instrumentum Laboris jest jezuita o. Giacomo Costa, wiceprezes Fundacji 

Martiniego, wybrany przez papieża, aby pomóc w prowadzeniu synodu. Będzie jego specjal-

nym sekretarzem. Ojciec Costa poprzez swoje publikacje od dawna promuje walkę o „prawa 

społeczne i obywatelskie” dla sodomitów. Pomagał też w napisaniu dokumentu przygoto-

wawczego synodu, przyrzeka też zrealizować obietnicę Amoris laetitia, by „zrobić miejsce dla 

sumień wiernych”, które „są zdolne do samodzielnego rozeznawania”.

Przed marcowym spotkaniem przedsynodalnym odbyła się medytacja, podczas której prowa-

dzący prosili młodych katolików, niekatolików i ateistów, by słuchali tego, co ma do powie-

dzenia ich własne sumienie. Przywołane zostały słowa Chrystusa: „Prawda was wyzwoli”, 
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Gandhiego („[Bóg] jest sumieniem. Jest nawet ateizmem ateistów”) i muzułmańskiego poety 

Rumima („Jesteście kopią świętej księgi Allaha… Szukajcie tego, co chcecie w sobie”).

Ojciec Costa nadzorował osoby – starannie wyselekcjonowane przez episkopaty – piszące 

dokument końcowy po presynodzie. Podczas gdy ci młodzi stanowczo zaprzeczali, by istniał 

jakiś „spisek”, o co oskarżali ich inni młodzi katolicy, którzy zarejestrowali się online, by 

uczestniczyć w pracach presynodu, w dokumentach dostrzec można wyraźne manipulacje.

W ostatecznej wersji opracowania wskazuje się, że młodzi „mogą chcieć, by Kościół zmienił 

nauczanie w sprawie antykoncepcji, aborcji, homoseksualizmu, wspólnego pożycia, małżeń-

stwa i kapłaństwa”. Choć dyplomatycznie przyznano, że wielu młodych ludzi akceptuje naukę 

Kościoła w tych kwestiach, napisano także, że ważna jest dyskusja na temat odmiennych 

przekonań dotyczących tych „polemicznych kwestii”.

Jeden z czterech autorów pierwszej wersji dokumentu pracuje jako producent dla o. Thomasa 

Rosica – ucznia kardynała Martiniego – który wielokrotnie krytykował „język wykluczający” 

odnośnie homoseksualizmu na Synodzie o Rodzinie. O. Rosica przyznał niedawno, że członek 

jego personelu (kanadyjski kapłan prowadzi fundację medialną Salt and Light Catholic Media 

Foundation) odegrał istotną rolę w opracowaniu dokumentu po presynodzie młodych i apelo-

wał o modlitwę, by na to spotkanie delegowani zostali „właściwi młodzi ludzie”.

Inny z czterech autorów dokumentu – dziennikarz magazynu katolików otwartych „Crux” – 

reprezentował Lay Center. Wcześniej, podczas Synodu o Rodzinie grupa próbowała wpłynąć 

na hierarchów za pośrednictwem księdza Philippe Bordeyne w sprawie legitymizacji związ-

ków homoseksualnych.

Zarówno ksiądz Bordeyne, jak i współzałożyciel Lay Center zasiadają w zarządzie organizacji 

INTAMS (International Academy for Marital Spirituality), oddanej nauczaniu kard. Martinie-

go i pracującej nad „przyjęciem” par homoseksualnych przez Kościół.

Przed wysłaniem swoich trzech delegatów na spotkanie przedsynodalne, Lay Center zorgani-

zowało miting z udziałem kardynała Tobina, witającego „pielgrzymki LGBT” i zachęcającego 

do włączenia sodomitów do posługi w Kościele. Jedna z młodych delegatek próbowała mu 

uświadomić, że jest błędem, by Kościół służył osobom o „innej orientacji seksualnej”. Kar-

dynał Tobin skrytykował „chłodną, nominalistyczną etykę”, mówiąc, że największym „stra-

chem” młodych ludzi jest to, że Kościół ich osądza. „Teraz myślę, że możemy to naprawić, 

ale potrzebujemy wsparcia” – miał jej powiedzieć.

W dokumencie z presynodu znalazł się zapis, że spotkanie pokazało, iż „wszyscy, nawet jeśli 

nie zgadzają się z naukami Kościoła (…) mają nadzieję i nadal chcą się zaangażować” w Jego 

prace. Autorzy dokumentu końcowego presynodu zostali poinstruowani, by walczyć o „rady-

kalne włączenie” sodomitów i innych grup kwestionujących nauczanie Kościoła, jak domagali 

się tego autorzy listu do papieża: Voices of Faith(„Głosy Wiary”). Zaatakowano w nim Kościół 

za „homofobię” i postawę antyaborcyjną.

Jeden z autorów listu pomógł napisać drugą sekcję dokumentu roboczego na Synod Młodych. 

Inny autor był zaskoczony milczeniem części młodych ludzi w temacie LGBT, przyznając, 
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że kwestia włączenia homoseksualizmu i gender do tekstu podsumowującego presynod była 

kwestionowana do samego końca.

Sprzeciwiali się jej zarejestrowani uczestnicy online presynodu, którzy domagali się odważ-

nego nauczania moralnego odwiecznej i niezmiennej doktryny Kościoła w sprawach aborcji, 

homoseksualizmu, antykoncepcji, gender itp.

Ich apel jednak zignorowano i napisano, że „Młodzi (…) pragną odpowiedzi, które nie są 

rozwodnione lub które wykorzystują gotowe formuły. My, młody Kościół prosimy, aby nasi 

liderzy mówili w kategoriach praktycznych o kontrowersyjnych tematach, takich jak homo-

seksualizm i gender, o których młodzi już swobodnie dyskutują bez tabu”.

Kard. Baldisseri naciskał na młodych autorów, by „zbadali stanowisko [delegatów] z różnych 

kultur”. Stąd w pierwszej wersji dokumentu zabrakło nawet katolickiego języka.

Watykańscy organizatorzy presynodu sprzeciwiali się wreszcie zamieszczeniu w dokumencie 

prośby o ułatwienie dostępu do Mszy trydenckiej, czego domagała się ogromna większość 

zarejestrowanych online uczestników presynodu. Moderatorzy zaledwie wspomnieli o nad-

zwyczajnej formie Mszy.

Tymczasem o. James Martin, jezuita, który wychwala fakt użycia określenia „LGBT” w do-

kumencie kościelnym – fałszywie przypisany autorstwu młodych – twierdzi, że od teraz 

„trudniej” będzie krytykować subkulturę sodomicką.

Niedawno też sprzyjająca związkom jednopłciowym książka o. Martina była zachwalana 

przez kardynała Farrella – kierującego Synodem i Światowym Spotkaniem Rodzin. O. Martin 

poprowadził konferencję, sponsorowaną przez sodomitów, zachęcając młodych ludzi do lob-

bowania na synodzie w celu przeforsowania programu pro-homoseksualnego.

Jezuita marzy o dniu, w którym język Katechizmu na temat homoseksualizmu zmieni się 

i kapłani zaakceptują fakt całowania się uczestników związków jednopłciowych podczas Mszy 

świętej.

Ten właśnie duchowny został oddelegowany przez Watykan, by głosić nauki podczas Świato-

wego Spotkania Rodzin w Irlandii wraz z czołowymi rewolucjonistami w sutannach, przeko-

nującymi, że osoby zaangażowane w promocję sodomii i innych dewiacji same mogą osądzić 

w swoim sumieniu, czy przystępować do Komunii Świętej.

Niestety, słowa ludzi stojących za wyborem papieża Franciszka – kardynałów skandalistów 

takich, jak: Danneels, Murphy-O’Connor czy Theodore McCarrick – o tym, że wystarczy czte-

ry czy pięć lat pontyfikatu Bergoglio, by Kościół radykalnie zmienić, mogą okazać się praw-

dziwe. 

ŹRÓDŁA: CRISISMAGAZINE.COM / INTAMS.ORG / W2.VATICAN.VA

https://www.pch24.pl/czy-scenariusz-synodu-o-mlodziezy-napisze-mafia-z-sankt-gallen-,61381,i.html
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Preludium do ostatecznej rozprawy 
z Kościołem. Odsłona trzecia

KRYSTIAN KRATIUK

Feministyczne aktywistki zdewastowały elewacje kościelnych budynków w War-
szawie. Ów akt bluźnierczego wandalizmu stanowi kolejną odsłonę procesu radyka-
lizowania się antychrześcijańskiej rewolucji. Procesu, który jeśli nie zostanie w porę 
zatrzymany, doprowadzi w końcu do krwawego rozprawienia się lewaków z polskim 
Kościołem.

Historia dostarczyła nam na potwierdzenie tej tezy niejednego dowodu – dość wspomnieć 

tylko buntowników podburzanych przez pogrobowców Lutra i Kalwina, rzezimieszków Ro-

bespierre’a, czy rządnych krwi wyznawców bolszewizmu. Wszyscy oni – prędzej czy później 

– życzyli sobie rozprawy z katolickim klerem, i dokonywali tego w sposób właściwy dla swojej 

epoki.

Dziś, koryfeusze nowej rewolucji, coraz częściej żądają kolejnej rozprawy z Kościołem. Żądza 

ta jest tym silniejsza, im silniejsi są katolicy w danym kraju. W Polsce są oni wciąż stosunko-

wo wpływową grupą, a Kościół hierarchiczny pozostaje ich przedstawicielem, więc wzbudza 

lewacką wściekłość. Sprawa dostępności aborcji – tak ważna dla powodzenia rewolucji – wy-

maga więc, w myśl lewackiego widzenia świata, coraz ostrzejszych wystąpień.

Zaczęło się od słynnych czarnych marszów w październiku 2016 roku. Wtedy to na ulice wyle-

gły kobiety żądające prawa do zabijania własnych dzieci. Na symbol swojego protestu wybrały 

czerń – bo tego właśnie koloru zdawały się być ich dusze, zaprzedane w tamtych dniach iście 

szatańskiej sprawie. Manifestowały z wulgarnymi napisami na transparentach, wykrzykując 

niewybredne hasła i nawołując do nienawiści do katolików i do kleru.

To były jednak tylko słowa i symbole.
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Półtorej roku później nie skończyło się tylko na słowach. Grupa zdziczałych studentów, wy-

krzykując antyklerykalne hasła próbowała sforsować drzwi warszawskiej kurii. Doprawdy nie 

wiadomo co stałoby się, gdyby nie skuteczna interwencja policji. Szczęśliwie w marcu tego 

roku na ulicach polskiej stolicy leżał jeszcze śnieg – lewaccy aktywiści wybrali więc do obrzu-

cenia siedziby kardynała Nycza śnieżki, a nie przykryte białą pierzyną kamienie.

Minęło kilka miesięcy, posłowie PiS znów wykonali żenujący manewr wokół projektu ustawy 

antyaborcyjnej, a lewackie hordy znów wyszły na ulice. Nikt z nich już nawet nie stara się 

ukryć nienawiści wobec Kościoła, a nawet nie domaga się buńczucznie „respektowania praw 

człowieka”, nie. Oni wyszli na ulice wyłącznie by wykrzyczeć swą nienawiść względem Chry-

stusowego Kościoła – ostatniej na świecie instytucji broniącej jeszcze naturalnego porządku: 

prawa do życia niewinnych istot. Zdjęcia wykonane we wtorek 3 lipca 2018 roku w Warszawie 

tylko to udowadniają – oto feministyczni aktywiści zdewastowali kościelne budynki wypisu-

jąc na nich sprayem bluźniercze hasła.

Ta nienawiść na tym się jednak nie skończy. Nastaną kolejne akcje fanatyków aborcji, jeszcze 

bardziej agresywne. W ruch pójdą pięści, później może i inne narzędzia.

Jak wobec tego zachowa się katolickie społeczeństwo? Czy biskupom, którzy po tych ekscesach 

do tej pory nie wydawali żadnych oficjalnych komunikatów potępiających agresję, prawdziwą 

mowę nienawiści i antychrystianizm, przyjdzie z pomocą wierny lud? Skoro w tym samym 

czasie energia kościelnych copyrighterów skupiona jest na potępianiu pielgrzymowania tych, 

którzy – jako nieliczni – mogliby otoczyć biskupie kurie rzeczywistym, niemetaforycznym, 

kordonem bezpieczeństwa? 

https://www.pch24.pl/preludium-do-ostatecznej-rozprawy-z-kosciolem--odslona-trzecia,61349,i.html
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Wyrok na dzieci, policzek dla wyborców

ROMAN MOTOŁA

Każdy, kto liczył, że partia rządząca zechce podreperować w poniedziałek swój wize-
runek w oczach konserwatywnych wyborców, mocno się zawiódł. Po wizerunkowej 
klęsce związanej z rejteradą wobec agresywnych roszczeń Izraela, PiS wymierzył, nie 
po raz pierwszy zresztą, siarczysty cios swoim zwolennikom domagającym się praw-
nej ochrony najsłabszych z najsłabszych – nienarodzonych dotkniętych chorobą bądź 
niepełnosprawnością.

Nigdy dość przypominać, że obecny stan prawny powoduje odbieranie możliwości do przyj-

ścia na świat nie tylko chorym i upośledzonym, lecz także dzieciom źle zdiagnozowanym, 

a więc zdrowym, lecz zabijanym na podstawie tak zwanej przesłanki eugenicznej w przepi-

sach aborcyjnych.

Na nic więc ponad 830 tysięcy podpisów zebranych w ciągu ustawowych trzech miesięcy. Na 

nic mocne, powtarzane kilkakrotnie wsparcie polskiego Episkopatu dla projektu „Zatrzy-

maj Aborcję”. Partia rządząca znów zlekceważyła także głos wielotysięcznej rzeszy Polaków, 

którzy podczas Marszów dla Życia rok w rok systematycznie przypominają o konieczności 

budowania państwa od aksjologicznych podstaw.

Przewodnicząca sejmowej komisji rodziny Bożena Borys-Szopa próbowała dziś przekonywać, 

że ma nadzieję na szybkie rozpatrzenie projektu przez podkomisję. Dotychczasowe działania 

gremium, którym kieruje, wskazują jednak na wręcz przeciwne intencje. Wielomiesięczne 

odwlekanie prac, desperackie wręcz odbieranie głosu Kai Godek podczas poniedziałkowego 

posiedzenia, wreszcie skład podkomisji niemal „gwarantują” wypatrującym ustanowienia 

prawa chroniącego życie kolejne tygodnie czy miesiące oczekiwania, zbywania, ignorowania.

Czemu służyć mają te demonstracje pogardy wobec pokaźnej części własnego elektoratu? 

Skąd aż tak wielka determinacja w oporze wobec ustanowienia ludzkiego prawa? Skąd upór 
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w udowadnianiu, że wszelkie odwoływanie się do wartości chrześcijańskich – podobnie jak 

deklaracje o niezłomnym oporze wobec imigracyjnej fali z Bliskiego Wschodu – to wyłącznie 

okołowyborczy zabieg propagandowy, dekoracyjny sztafaż? PiS woli dzisiaj schlebiać tym, 

którzy nigdy nań nie zagłosują – nie wyłącznie dzięki politycznej kalkulacji, lecz dlatego, że 

po prostu tego chce. Wyborcy wiedzą już dzisiaj, że w sferze obrony konserwatywnych war-

tości zupełnie nie mogą liczyć na tę partię. Rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a polityczną 

praktyką obozu żartobliwie nazwanego Zjednoczoną Prawicą powiększa się bowiem w ostat-

nim czasie do olbrzymich wręcz rozmiarów. Wkrótce mogą już nie wystarczyć ani sięgające 

poziomu groteski zabiegi propagandowe w mediach publicznych, ani hojne stypendia dla tych 

prywatnych, ani wreszcie kolejne socjalne podarunki dla szarych wyborców.

PiS dobrze wiedział, jak ważna dla katolickich wyborców jest sprawa obrony życia, a jed-

nak – na krótko przed kampanią samorządową – postanowił znowu z nich zadrwić. Ćwierć 

biedy, że zapłaci za to socjalistyczna partia Kaczyńskiego. Gorzej, że rachunek za krwawe, 

nieludzkie prawo i za każde zabite w mocy prawa dziecko ciąży również na całej Polsce. Każ-

dy z nas mógłby zrobić więcej dla „tych najmniejszych”. Każdy głos w ich obronie mógłby 

być donośniejszy, każdy marsz i pikieta – liczniejsze. Na dzisiaj wysiłek włożony przez pol-

skich obrońców życia wciąż okazuje się niewystarczający. Musimy mocniej! Obyśmy szybko 

się przebudzili, oby nie zabrakło nam czasu. 
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skomentuj na 
PCh.24.pl

POLONIA CHRISTIANA

https://www.pch24.pl/wyrok-na-dzieci--policzek-dla-wyborcow,61331,i.html
https://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/produkt,wyznawcy-kompromisow,449.html
https://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl
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Niemiecka archidiecezja Paderborn wprowadza interkomunię w „wyjątkowych” 
przypadkach
Arcybiskup Paderborn Hans-Josef Becker zezwala w niektórych przypadkach na udzielanie 

Komunii ewangelickim partnerom w mieszanych katolicko-ewangelickich małżeństwach – 

poinformowała niemiecka gazeta „Westfalen Blatt”. Arcybiskup w rozmowie z gazetą pod-

kreślił, że „nie oznacza to jednak zgody na powszechne przyjmowanie Komunii na życzenie”.

 Skomentuj na PCh24.pl

Duchowni krytykują decyzję biskupa dotyczącą interkomunii. Wydali specjalne 
oświadczenie
Grupa niemieckich księży z diecezji Paderborn krytykuje decyzję swojego arcybiskupa o do-

puszczeniu niektórych protestanckich małżonków katolików do sakramentów. Członkowie 

nowej grupy „Communio Veritatis” określają decyzję arcybiskupa mianem niemożliwej do 

zaakceptowania. Powołują się na dokumenty Kościoła.

 Skomentuj na PCh24.pl

Kard. Gerhard Müller: Kościół w Niemczech ulega protestantyzacji
Kościół katolicki w Niemczech protestantyzuje się, szukając poklasku świata i zapomina-

jąc o wierności Bogu. Zupełnie porzucono męczeński wymiar posługi biskupa – mówi kard. 

Gerhard Müller.

 Skomentuj na PCh24.pl

Biskup Schneider: Unia Europejska opiera się na masońskiej ideologii i przypomina 
Związek Sowiecki
Biskup Athanasius Schneider z kazachskiej Astany skrytykował masową imigrację do krajów 

europejskich. W rozmowie z włoskim dziennikiem „Il Giornalo” stwierdził, że wynika ona ze 

świadomego planu przeciw chrześcijaństwu.

 Skomentuj na PCh24.pl

„Różaniec do Granic” zainspirował Amerykanów! Powstanie nowa „Liga Święta 
Narodów”
W Stanach Zjednoczonych powstaje inicjatywa modlitewna o nazwie „Nowa Liga Święta Na-

rodów”, do której włączeni są katolicy z całego świata.

 Skomentuj na PCh24.pl

Ksiądz skazany za walkę z aborcją wyznaje: pobyt w więzieniu z tego powodu to 
zaszczyt!
Ksiądz Stephen Imbarrato został skazany na tygodniowy areszt w związku z antyaborcyjnymi 

działaniami w jednej z waszyngtońskich „klinik”. Duchowny przyznał, że więzienie za obro-

nę nienarodzonych to zaszczyt. Przebywając w więzieniu modlił się na różańcu wykonanym 

z plastikowej reklamówki.

 Skomentuj na PCh24.pl

Dzieje się!

https://www.pch24.pl/niemiecka-archidiecezja-paderborn-wprowadza-interkomunie-w-wyjatkowych-przypadkach-,61347,i.html
https://www.pch24.pl/duchowni-krytykuja-decyzje-biskupa-dotyczaca-interkomunii--wydali-specjalne-oswiadczenie,61392,i.html
https://www.pch24.pl/kard--gerhard-muller--kosciol-w-niemczech-ulega-protestantyzacji,61273,i.html
https://www.pch24.pl/biskup-schneider--unia-europejska-opiera-sie-na-masonskiej-ideologii-i-przypomina-zwiazek-sowiecki,61364,i.html
https://www.pch24.pl/rozaniec-do-granic-zainspirowal-amerykanow--powstanie-nowa-liga-swieta-narodow,61391,i.html
https://www.pch24.pl/ksiadz-skazany-za-walke-z-aborcja-wyznaje--pobyt-w-wiezieniu-z-tego-powodu-to-zaszczyt-,61369,i.html
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Kanadyjscy biskupi: palenie marihuany pozostaje grzechem
Bez względu na orzeczenia rządu używanie marihuany jest i pozostanie grzechem – ogłosiła 

konferencja biskupów Kanady po tym, jak premier tego kraju zakomunikował, że od 17 paź-

dziernika „rekreacyjne” używanie narkotyku nie będzie już przestępstwem.

 Skomentuj na PCh24.pl

W Gietrzwałdzie odbył się Dzień Pokuty. Podczas homilii bp Zawitkowskiego padły 
ważne słowa
W sobotę 30 czerwca w Gietrzwałdzie ponad 20 tys. pielgrzymów z całej Polski uczestniczyło 

w Dniu Pokuty, nawiązującym do Maryjnych objawień i będącym elementem obchodów 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień Pokuty odbył się on pod hasłem „Od 

wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej”.

 Skomentuj na PCh24.pl

„Joga to grzech!”. Odważny proboszcz ze Szczecina pod ostrzałem mediów
Parafianie w szczecińskim Kijewie mogą przeczytać na kościelnej tablicy ogłoszeń, że upra-

wianie jogi jest grzechem. Kartkę informującą o tym problemie wywiesił ksiądz proboszcz. 

I natychmiast został zaatakowany.

 Skomentuj na PCh24.pl

Arcybiskup Gądecki o polskich wytycznych do Amoris laetitia: Kościół oznacza 
ciągłość
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z Mateuszem Dzieduszyckim 

z Salve TV skomentował opublikowane niedawno polskie wytyczne do Amoris laetitia.

 Skomentuj na PCh24.pl

Ks. Isakowicz-Zaleski: gdyby zdewastowano synagogę, to Michnik z Sorosem 
rozpętaliby piekło
„Gdyby w podobny sposób zdewastowano synagogę w Warszawie, to Michnik z Sorosem roz-

pętaliby medialne piekło” – napisał na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski komentując 

sprawę zdewastowania obiektów kościelnych w Warszawie.

 Skomentuj na PCh24.pl

On to naprawdę powiedział! Premier Morawiecki: integracja europejska to jedna 
z najlepszych idei w historii
Premier Mateusz Morawiecki podczas debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej przy-

szłości Europy wskazał na potrzeby zmiany w obecnej polityce wspólnoty. Zaznaczył, że in-

tegracja to nalepsza przyszłość dla Europy, która jednak musi wsłuchać się ponownie w głos 

swoich obywateli.

 Skomentuj na PCh24.pl

Popiera in vitro, chce płacić za „adopcję” zwierząt, czyli lewacki program Patryka 
Jakiego
Kandydat „Zjednoczonej Prawicy” na prezydenta Warszawy zaproponował pięć punktów do-

tyczących opieki nad zwierzętami. Patryk Jaki skrytykował zarazem obecne władze stolicy za 

niedostateczną ich ochronę.

 Skomentuj na PCh24.pl

https://www.pch24.pl/kanadyjscy-biskupi--palenie-marihuany-pozostaje-grzechem,61353,i.html
https://www.pch24.pl/w-gietrzwaldzie-odbyl-sie-dzien-pokuty--podczas-homilii-bp-zawitkowskiego-padly-wazne-slowa,61304,i.html
https://www.pch24.pl/joga-to-grzech---odwazny-proboszcz-ze-szczecina-pod-ostrzalem-mediow,61287,i.html
https://www.pch24.pl/arcybiskup-gadecki-o-polskich-wytycznych-do-amoris-laetitia--kosciol-oznacza-ciaglosc,61316,i.html
https://www.pch24.pl/ks--isakowicz-zaleski--gdyby-zdewastowano-synagoge--to-michnik-z-sorosem-rozpetaliby-pieklo,61378,i.html
https://www.pch24.pl/on-to-naprawde-powiedzial--premier-morawiecki--integracja-europejska-to-jedna-z-najlepszych-idei-w-historii,61366,i.html
https://www.pch24.pl/popiera-in-vitro--chce-placic-za-adopcje-zwierzat--czyli-lewacki-program-patryka-jakiego,61323,i.html
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Desant homoseksualistów na Rzeszów. Stolica Podkarpacia odpowiedziała wspólną 
modlitwą
Mieszkańcy Rzeszowa pokazali, że nie chcą u siebie homopropagandy. Sobotniej „paradzie 

równości” towarzyszyła modlitwa około 130 osób. Ponadto większość społeczności miasta 

widząc co się dzieje wykazywała się sceptycyzmem wobec imprezy „tęczowych” – powie-

dział w rozmowie z PCh24.pl Jacek Kotula, organizator rzeszowskiego Różańca o nawrócenie 

homoseksualistów.

 Skomentuj na PCh24.pl

Protestowali przeciw homoparadzie. Teraz informują o brutalności policji i cenzurze 
na FB
Podkarpaccy działacze Młodzieży Wszechpolskiej oraz innych organizacji narodowych prote-

stowali w sobotę przeciw homoseksualnej „paradzie równości” w Rzeszowie. Postawa naro-

dowców spotkała się z – jak informują nacjonaliści – brutalną odpowiedzią policji. Funkcjo-

nariusze najpierw informowali jedynie o jednej wylegitymowanej osobie, a gdy nacjonaliści 

zaczęli publikować zdjęcia i filmy video świadczące o prawdziwości ich słów, służby zmieniły 

przekaz. Jednak i w internetowym dokumentowaniu wydarzeń narodowcy mają pod górkę – 

ich strona na FB została zablokowana.

 Skomentuj na PCh24.pl

Paryskie dni Sodomy i Gomory. Homoseksualiści opanowali stolicę Francji
Dwa ostatnie tygodnie czerwca stały się w stolicy Francji okazją do rozpętania wzmożonej 

propagandy ruchu LGTBI. Przy wsparciu merostwa, polityków i wielu znanych firm Paryż zo-

stał zalany kolorami tęczy, symbolu zawłaszczonego przez wspomniane środowiska. Zwień-

czeniem dwutygodniowej, zmasowanej akcji był tzw. marsz dumy, który w sobotę 30 czerwca 

przeszedł z Placu Concorde na Plac Bastylii.

 Skomentuj na PCh24.pl

Widmo weganizmu krąży nad Europą! Francuscy rzeźnicy przerażeni lewacką agresją
Od wielu tygodni Francja jest widownią nowej fali ataków skierowanych przeciw… sklepom 

mięsnym. Stoją za nimi radykalni przedstawiciele ruchu wegan. Francuska Konfederacja 

Rzeźników zwróciła się nawet do ministra spraw wewnętrznych o ochronę.

 Skomentuj na PCh24.pl

ACTA 2.0 odrzucona! Europarlamentarzyści przeciwko, projekt trafia do komisji
Europosłowie odrzucili kontrowersyjną dyrektywę o jednolitym rynku cyfrowym. Przeciwko 

opowiedziało się 318, a za 278 z nich. Dyrektywa trafi zatem do komisji. Kolejne głosowanie 

zostało zaplanowane na wrzesień.

 Skomentuj na PCh24.pl

Sojusz islamu i genderyzmu! Brytyjskie szkoły wypowiedziały wojnę… spódniczkom
Kolejne brytyjskie szkoły wprowadzają mundurki odpowiednie dla obu płci. Powodem są py-

tania uczniów o różnice w ubiorze chłopców i dziewcząt oraz islam – muzułmanów ma gor-

szyć widok spódnicy.

 Skomentuj na PCh24.pl
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Irlandia: politycy chcą „reformować” Kościół. Domagają się kapłaństwa kobiet, 
homomałżeństw i aborcji!
Na niespełna dwa miesiące przed papieską wizytą w Dublinie irlandzcy politycy zabierają się 

do reformy Kościoła. Domagają się kapłaństwa dla kobiet, małżeństw dla homoseksualistów, 

aborcji w katolickich szpitalach i rezygnacji z chrztów niemowląt.

 Skomentuj na PCh24.pl

Turcja grozi Unii zerwaniem porozumienia migracyjnego. Czy Zachód czeka nowy 
kryzys?
Szef tureckiej dyplomacji ostrzegł w piątek Unię Europejską, że jeśli Bruksela nie spełni żądań 

Ankary, to dojdzie do zerwania porozumienia w sprawie powstrzymywania napływu imi-

grantów do krajów zachodnich. Mevlut Cavusoglu oczekuje zniesienia obowiązku wizowego 

dla obywateli jego kraju. UE obiecała to już w roku 2016.

 Skomentuj na PCh24.pl

Hiszpańska lewica walczy z zabytkowym krzyżem. „Nie pasuje do państwa 
demokratycznego”
Parlamentarne ugrupowanie Zjednoczona Lewica (Izquierda Unida) złożyła w Kongresie De-

putowanych projekt ustawy przewidujący usunięcie krzyża z Valle de los Caidos – mauzoleum 

wojny domowej w Hiszpanii. Alberto Garzón, szef tej partii, wchodzącej w skład bloku wybor-

czego Unidos Podemos, oświadczył, że skierowany do parlamentu dokument jest „propozycją 

prawną dotyczącą pamięci demokratycznej oraz służącą uznaniu i wynagrodzeniu cierpień 

ofiar frankizmu”. Ponadto hiszpański rząd chce usunąć z mauzoleum spoczywającego tam 

generała Franco.

 Skomentuj na PCh24.pl

Izraelski „negocjator”: Polska wycofała się z ustawy o IPN z podkulonym ogonem
Ekspresowe wycofanie się władz w Warszawie z istotnych zapisów nowelizacji ustawy o IPN 

nie zaspokoiło wszystkich apetytów w Izraelu. Chociaż kłamliwe oskarżanie Polski o udział 

w Holokauście nie będzie karane na mocy tego aktu prawnego, nie brak głosów zarzucających 

premierowi Netanjahu… zdradę pamięci o holokauście. W mocnych i gorzkich dla Polaków 

słowach odpowiedział na krytykę przedstawiciel szefa rządu w Tel Awiwie.

 Skomentuj na PCh24.pl

Te słowa Trumpa ucieszą Putina! Prezydent USA zaskoczył świat i zmartwił 
sojuszników
Uznanie przez Stany Zjednoczone rosyjskiej aneksji Krymu? Zamiast twardego i jednoznacz-

nego „nie” Donald Trump mówi „zobaczymy”.

 Skomentuj na PCh24.pl
wróc do 
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POLECANE VIDEO

KATOLIK NA WAKACJACH

Katolik na wakacjach – rozmowa z ks. Grzegorzem Śniadochem IBP

http://www.pch24.pl
https://www.pch24.pl/katolik-na-wakacjach,53269,tv.html
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