
 1 

ISSN 1505-0890 

OPOKA 
                       W KRAJU    110(131) 

Kórnik               grudzień 2022 
Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu 

pod redakcją Macieja Giertycha 

Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia ślę czytelnikom Opoki najlepsze życzenia wszelkiej 

pomyślności oraz szczęśliwego Nowego Roku. 

 

Wojna na Ukrainie trwa 

 Już 9 miesięcy trwa wojna na Ukrainie. Skala destrukcji jest ogromna. Ludzie 

żyją bez prądu, bez wody, bez gazu, w ruinach domostw. Kiedy to się skończy? 

 Ciekawą opinię wygłosił prof. John Mearsheimer w czasie wykładu we 

Florencji w Robert Schuman Centre for Advanced Studies, w dniu 6 czerwca 2022 r.: 

„Tragiczną prawdą jest, że jeśli Zachód nie dążyłby do rozszerzenia NATO na 

Ukrainę, prawdopodobnie nie byłoby dzisiaj wojny na Ukrainie a Krym wciąż byłby 

częścią Ukrainy. W istocie Waszyngton grał główną rolę w doprowadzeniu Ukrainy na 

drogę do destrukcji. Historia osądzi Stany Zjednoczone i ich sojuszników z wielką 

surowością za ich niebywale głupią politykę w stosunku do Ukrainy”1.  

 W istocie, niezależnie od stanowiska USA, to aspiracje Ukrainy do NATO 

sprowokowały Rosję wpierw to zajęcia Krymu i obwodów donieckiego i ługańskiego, a 

potem do inwazji na całą Ukrainę. Ukraina dzielnie się broni i tym samym utwierdza się 

w swoich pro-zachodnich aspiracjach. Ma do tego prawo. Gdyby Zachód odmówił jej 

prawa do starania się o członkostwo w NATO i UE to wojny by nie było, ale byłoby to 

pozostawienie Ukrainy w kręgu zależności od Rosji, w kręgu cywilizacji turańskiej. 

Ukraina ma prawo starać się wyrwać spod tej zależności. Myśmy doświadczyli tej 

zależności cały XIX wiek i prawie cały XX. Chwalimy sobie obecną niezależność. 

Ukraina, dawna członkini Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ma też do tego prawo. 

 Ciekawa jest reakcja USA na te sprawy. Oficjalna polityka to wspieranie 

finansowe Ukrainy i w dostawach sprzętu wojskowego, wartego grube miliardy. Ale są też 

głosy sprzeciwu, jak zacytowana wyżej wypowiedź Mearsheimera. Wielu w Ameryce ma 

postawę izolacjonistyczną – nie wtrącania się w nie swoje sprawy. Mają dosyć 

amerykańskich ingerencji w konflikty na świecie: Wietnam, Syria, Irak, Afganistan itd. 

 Są doniesienia, że duża część dostarczanej Ukrainie broni trafia na czarny 

rynek, gdzieś po drodze ginie. O korupcji na Ukrainie krążą już legendy2. 

 USA jest liderem świata zachodniego. Nie unikniemy amerykańskich 

interwencji w globalnej rywalizacji z Rosją czy Chinami. Sami jesteśmy wdzięczni USA 

                                                 
1 https://myslpolska.info/2022/07/12/mearsheimer-przyczyny-i-konsekwencje-wojny-na-ukrainie/ 
2 https://www.lifesitenews.com/opinion/western-media-fall-silent-as-weapons-intended-for-ukraine-go-

missing/?utm_source=daily-world-2022-11-19&utm_medium=email 
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za zwiększoną ich obecność u nas, na wschodniej flance NATO. Boimy się jednak, że ta 

wojna rozprzestrzeni się na nasze terytorium. 

 Już mieliśmy śmierć dwóch naszych obywateli we wiosce Przewodowo w 

pobliżu granicy z Ukrainą. Prezydent Zełenski wpierw twierdził, że to była rosyjska 

rakieta. Rosja twierdzi, że ukraińska. Nasz rząd długo milczał. Wreszcie sprawę wyjaśnił 

prezydent USA Biden, i to będący w Indonezji, że to była ukraińska rakieta, strzelająca do 

pocisków rosyjskich, która zabłądziła do Polski. Ciekawy jest brak przeprosin ze strony 

ukraińskiej i milczenie naszego rządu. Przecież wiedzieliśmy co się zdarzyło prędzej niż 

Biden. Nasz rząd chciał wygrać na sprawie „efekt flagi” – zaatakowano nas więc 

popierajmy rząd. Niektórzy nawet sądzili, że to polska prowokacja, aby uzasadnić 

wprowadzenie stanu wojennego i odroczenia wyborów parlamentarnych. To mało 

prawdopodobne – wszak nawet PiS nie zdecydowałby się na spowodowanie śmierci 

polskich obywateli w celach wyborczych. Rosja mogła testować reakcję NATO. Ukraina 

mogła prowokować wejście NATO do wojny. Ale okazało się, że to był przypadek – 

niechcący ukraiński pocisk przestrzelił się za granicę. Na szczęście do rozszerzenia wojny 

nie doszło. 

 Oby jak najszybciej doszło do jej zakończenia, zakończenia zwycięstwem 

Ukrainy z utrzymaniem jej prawa do włączenia się do takich organizacji 

międzynarodowych, do jakich ma ochotę się włączyć. Polska będzie te aspiracje popierać. 

Mimo trudnej przeszłości popieramy Ukrainę. W Polsce ciągle poczuwamy się do 

wspólnoty z narodami I RP. 

 

Traditionis custodes 

 Papież Franciszek mocno ograniczył dostępność Mszy trydenckiej. Teraz musi 

być zgoda biskupa (Benedykt XVI ją zniósł) i tej raczej nie zaleca. Po ogłoszeniu motu  

proprio, Traditionis custodes, przez papieża, wiele parafii, gdzie była odprawiana 

tradycyjna Msza św. przestało ją udostępniać. Papież uzasadnia swoją decyzję faktem 

tworzenia się tendencji sekciarskich, gdzie korzystający ze starej Mszy św. zaczęli tworzyć 

odrębną społeczność. Papież zarzuca im, że są sztywni. Recepta na to była już dostarczona 

przez Benedykta XVI. Gdy ogłaszał dostępność starej Mszy bez proszenia 

kogokolwiek o zgodę dokumentem Summorum Pontificum dodał list, w którym jest takie 

zdanie:  

 „Zbędnym jest dodawać, że by doświadczyć pełnej jedności, kapłani wspólnot 

przywiązanych do starszej formy nie mogą z zasady wykluczać odprawiania liturgii 

zgodnie z nowymi księgami. Całkowite wykluczenie nowego rytu nie byłoby zgodne z 

rozpoznaniem jego jako cennego i świętego”. 

 Właśnie chodziło oto by nie powstawały sekty. Księża odprawiający Mszę 

trydencką mieli także czasami odprawiać Msze według nowego rytu. 

 Biorąc pod uwagę, że obie formy Mszy św. są ważne i wszyscy powinni je 

znać, uważam, że powinna być wprowadzona zasada, że tam gdzie jest odprawiana Msza 

trydencka tam w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i w każdy wtorek obowiązuje 

odprawianie Mszy św. według nowego rytu. Tak samo tam, gdzie dominuje nowy ryt, 

powinna być odprawiana Msza łacińska w pierwszą niedzielę miesiąca i w każdy wtorek. 

Wszyscy odzyskalibyśmy świadomość przynależności do obrządku łacińskiego i 

znajomość języka łacińskiego by się poprawiła. Znając na pamięć i rozumiejąc Confiteor, 
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Gloria, Credo, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei, Domine non sum dignus i inne 

drobniejsze teksty bardzo byśmy oswoili się z łaciną. 

 Proponuję wtorek jako ten dzień tygodnia, kiedy jest inny ryt, by nie 

komplikować sprawy różnymi świętami (triduum paschalne, drugie święto wielkanocne, 

Popielec itd.). 

 Powyższa propozycja to mój wkład, osoby świeckiej, do obecnie trwającej 

dyskusji synodalnej. 

 Przy okazji warto zanotować, że w dniach 28-30 października 2022 odbyła się 

w Rzymie pielgrzymka zwolenników Mszy trydenckiej. Chodzili oni po różnych 

kościołach Rzymu, by skończyć w Bazylice św. Piotra. Uczestników było ok. 1000 i 

wszędzie były pełne kościoły3. Pielgrzymkę poprzedziła konferencja w Rzymie 

poświęcona obronie Mszy trydenckiej. Na niej poinformowano, że podobne pielgrzymki 

zgromadziły prawie 1000 ludzi w Hiszpanii i przeszło 1500 w Argentynie4. Ta Msza św. 

żyje! 

Wolność 

 „Amerykanie winni wiedzieć, że wolność nie polega na robieniu tego co się chce, ale na 

prawie do robienia tego co się robić powinno” (Cytata z homilii Jana Pawła II z 8.X.1995 

w Camden Yards, Baltimore, USA5) 

 Traktujemy wolność jako prawo człowieka. Rewolucja francuska postulowała: 

Wolność, Równość i Braterstwo, z czego wolność była najważniejsza. Wolność od czego, 

a raczej do czego? Otóż wolności można nadużywać i z tym mamy dzisiaj wiele kłopotów. 

Wolność stała się głównym hasłem lewicy, wolność od wszelkich ograniczeń. Hulaj dusza, 

piekła nie ma! 

 Cywilizacja łacińska, chrześcijańska nadała nam różne ograniczenia. Są rzeczy, 

których czynić nie wolno. Od tego jest Dekalog. Od tego jest prawo karne. Od tego jest 

kultura osobista. Nie wolno zabijać, nie wolno cudzołożyć, nie wolno kraść itd. Są 

przewidziane kary za różne wykroczenia w stosunku do obowiązującego prawa. 

Przyzwoitość wymaga, byśmy się przyzwoicie zachowywali. 

 Kościół ogranicza naszą wolność zakazując aborcji, antykoncepcji, sodomii itd. 

Prawo cywilne nie zawsze jest zgodnie z nauczaniem Kościoła, ale powinno być. Nie raz 

zezwala na to, czego prawo moralne zakazuje, np. aborcję, zapłodnienie in vitro, czy 

głoszenie zmiany płci. Czyli nie wszystko nam wolno, mimo tego, że nie grożą nam kary 

za złe czyny. 

 Programy lewicowe dzisiaj domagają się, by uznawać homoseksualizm za 

dopuszczalną odmianę aktywności seksualnej. Chcą byśmy wszyscy akceptowali 

różnorodność praktyk seksualnych, byśmy tolerowali ludzi LBGT. Chcą byśmy 

akceptowali transgenderyzm (rezygnację z własnej płciowości na rzecz przeciwnej). 

Promują seksualizację dzieci w programach szkolnych. Mało tego, domagają się kar dla 

tych co nie akceptują tej nowej wolności, tzw. transfobów, którzy krytykują ideologię 

LGBT, transgenderyzm itd. 

                                                 
3 https://www.lifesitenews.com/news/tremendously-encouraging-over-1000-people-join-latin-mass-

pilgrimage-at-the-vatican/?utm_source=daily-world-2022-11-01&utm_medium=email 
4 https://www.lifesitenews.com/news/dont-comply-with-this-tyranny-latin-mass-conference-in-rome-
promotes-hope-and-resolve/?utm_source=daily-world-2022-11-01&utm_medium=email 
5 https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1995/documents/hf_jp-

ii_hom_19951008_baltimore.html 
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 Mamy tu więc nie tylko domaganie się wolności dla różnych zboczeń, ale także 

domaganie się ograniczenia wolności dla tych, którzy je krytykują. Kiedyś zboczenia były 

karalne. Dziś ich krytyka jest karalna. Piewcy wolności ograniczają ją dla tych o bardziej 

tradycyjnych poglądach. Na przykład odbywa się to poprzez wykluczenie z dostępu do 

Twittera czy Facebooka (za tzw. mowę nienawiści wobec jakiejkolwiek mniejszości 

seksualnej), czy bardziej boleśnie przez wyrzucanie z pracy, na przykład dziennikarskiej, 

za prawicowe poglądy. 

 Kiedyś domagaliśmy się wolności słowa, czyli walczyliśmy z cenzurą, cenzurą 

komunistyczną. Dziś mamy zjawisko autocenzury. Ludzie ograniczają swoje wypowiedzi 

tak, by nie narazić się na ostracyzm środowisk lewicowych. Czyli, jak za komuny, cenzura 

jest tylko wobec poglądów prawicowych. Czas byśmy się spod tej presji wyzwolili, nawet 

kosztem męczeństwa (procesów, oskarżeń o nietolerancję itd.). 

 Bardzo ważne jest nauczanie Jana Pawła II zacytowane w początku tego 

artykułu. W walce o wolność chodzi nie o prawo do robienia co tylko się chce, ale o prawo 

do robienia tego co się robić powinno. Właśnie gdy nie możemy robić tego co powinniśmy 

robić, mamy brak wolności. Gdy jesteśmy ograniczeni w możliwości działań sprzecznych 

z prawem Bożym, czy chociażby z prawem cywilnym, pod warunkiem, że jest ono 

sprawiedliwe, to żaden brak wolności. Takie ograniczenia musimy akceptować. I 

ograniczajmy się sami w promocji wolności do czynów złych. Taka autocenzura jest 

godziwa. 

 Ale co zrobić, gdy wyboru nie ma? Np. w ramach ostatnich wyborów do 

kongresu w USA w dystrykcie nr. 3 stanu Nowy Jork, zarówno demokraci jak i 

republikanie wystawili homoseksualistę jako swego kandydata (Culture Wars, 41(11), 

listopad 2022, str. 48). W jakich czasach żyjemy?! 

  

Każda zmiana dozwolona 

 Teraz nie wystarczy, by określić siebie jako osoba innej płci niż naturalna. 

Zdarza się, że nastolatki określają się jako koty czy psy (w szkołach Ontario i Australii), a 

dorośli to akceptują6,7. W USA modnym stało się przebieranie dzieci za zwierzęta8. Co 

będzie jak koty i psy zaczną się identyfikować jako ludzie? Czy też to zaakceptujemy? Już 

dzisiaj ochrona zwierząt przed okrutnym traktowaniem jest większa niż nienarodzonych 

dzieci. 

 Inną dewiacją jest identyfikowanie się z inną rasą, biały jako czarny, czy 

odwrotnie. Pewien Anglik uznał, że jest Koreańczykiem i dał sobie przeprowadzić 

operacje, by wyglądać jak azjatycka dziewczyna9.  W Norwegii pojawił się mężczyzna, 

                                                 
6 https://www.lifesitenews.com/blogs/teenagers-are-apparently-identifying-as-household-pets-nowadays/ 
7 https://www.lifesitenews.com/news/canadian-school-board-to-ask-kids-if-they-know-about-genital-

tucking-breast-binding/?utm_source=daily-usa-2022-11-05&utm_medium=email 
8 https://www.lifesitenews.com/news/colorado-school-district-caught-falsely-claiming-students-were-not-
dressing-up-as-furries/?utm_source=daily-usa-2022-11-04&utm_medium=email 
9 https://www.lifesitenews.com/blogs/british-man-who-identified-as-korean-girl-detransitions-after-

multiple-surgeries-finds-christ/?utm_source=digest-profamily-2022-11-16&utm_medium=email 
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który twierdzi, że jest kobietą sparaliżowaną od pasa w dół (jest zdrowy). Żona wozi go na 

wózku i akceptuje swoją rolę jako lesbijki10. 

 Skoro pozwalamy, by niezadowoleni ze swojej płci zmieniali ją poprzez 

blokowanie dojrzewania, terapie hormonalne i operacje chirurgiczne, mało tego 

dyscyplinujemy tych, co próbują leczyć taką chęć zmiany, powstaje pytanie: co ze 

zwierzętami. Jeżeli one chcą zmienić płeć to co wtedy? Czy pomożemy im?  

 Jak na razie  kastrujemy byczki i knury, ale w efekcie nie mamy krów i świń 

tylko woły i wieprze. I te kastracje nie są na zamówienie owych zwierząt, tylko dla naszej 

wygody. Usuwany też narządy rodne sukom, by nie rodziły. Nie daje to psów płci męskiej, 

tylko ubezpłodnione suki. Krowy i świnie zmieniają płeć, ale dopiero po śmierci, stając się 

wołowiną i wieprzowiną. 

 Karie Lake, kandydując na gubernatora stanu Arizona zaproponowała 

kontrkandydatce Katie Hobbs, która popiera transgenderyzm, by spróbowała wydoić 

byka11.  

 Zwierzęta to mało. A co z roślinami? Papież Franciszek zaleca by „uczyć się 

ze skromności roślin” [Culture Wars, 41(11), listopad 2022, str. 48]. Jeżeli dwupienne 

gatunki zapragną zmiany płci, takie cisy czy topole, czy też im pomożemy hormonalnie i 

chirurgicznie? One są jednopłciowe, co jest zdeterminowane od zapłodnienia. Można 

przeszczepiać gałązki i to się robi. To łatwiejsze niż wycinanie organów płciowych u ludzi 

i zwierząt. Wówczas na męskim krzaku są żeńskie gałęzie i odwrotnie! Czy to zmiana płci? 

 Prowadzone są już doświadczenia w Indiach z przeszczepianiem macicy 

mężczyznom identyfikującym się jako kobiety12. Pisałem o tym w ostatniej OwK. Ale 

sama macica dziecka nie da. Planuje się implantację zarodka z zapłodnienia in vitro. 

 W czerwcu wice-prezydent USA, Kamala Harris, przedstawiła program 

Agencji Międzynarodowego Rozwoju (USAID) i Departamentu Stanu na temat 

dostępności wody w krajach trzeciego świata. W imię higieny sporo w dokumencie o 

miesiączkujących osobach (menstruators), by nie użyć określenia „kobiety”. Chodzi o to, 

że są tacy co miesiączkują, a identyfikują się jako mężczyźni i oficjalne deklaracje rządu 

USA nie chcą ich drażnić13. 

 Wykastrowany mężczyzna to nie kobieta, tylko eunuch, rzezaniec lub 

trzebieniec. Jak podaje Pismo Święte: „Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, 

nie wejdzie do zgromadzenia Pana.” [PwP, 23, 2]. Pozbawiona piersi i macicy kobieta to 

nie mężczyzna tylko nadal kobieta. Dziś normalniej traktujemy zwierzęta i rośliny niż 

ludzi! 

 Archidiecezja Denver, USA,  zabroniła katolickim szkołom przyjmowania 

uczniów i studentów, a także nauczycieli, transgenderowych. Gdy tacy już są w szkole 

                                                 
10 https://www.lifesitenews.com/blogs/healthy-transabled-man-lives-in-a-wheelchair-tells-the-media-hes-

actually-a-woman-paralyzed-from-waist-down/?utm_source=daily-canada-2022-11-
08&utm_medium=email 
11 https://www.lifesitenews.com/news/try-and-milk-a-bull-arizona-gop-gov-candidate-kari-lake-mocks-

democrat-opponent-on-gender-ideology/?utm_source=daily-world-2022-10-29&utm_medium=email 
12 https://www.lifesitenews.com/blogs/transgender-males-and-sex-change-surgeons-are-now-pushing-for-

uterus-transplants/ 
13 https://c-fam.org/friday_fax/even-water-can-advance-a-leftwing-agenda/ 
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mają być wyrzuceni14. Biskup diecezji Sioux Falls w USA, Donald DeGrood, oświadczył, 

że zabrania osobom żyjącym w rzekomo innej płci niż własnej (transgenderowcom) 

korzystania z sakramentów świętych (chrztu, Eucharystii), członkowstwa w radach 

parafialnych i służenia jako rodzice chrzestni15. Holenderski kardynał Wim Eijk, 

arcybiskup Utrechtu, wzywa papieża by ogłosił encyklikę piętnującą transgenderyzm16. To 

dobre jaskółki. Kościół się budzi! 

 Również w Anglii pojawiła się nowa instrukcji NHS (Narodowej Służby 

Zdrowia) zabraniająca nie tylko hormonalnych i chirurgicznych kuracji dzieci, które chcą 

zmienić płeć, ale także tzw. social transitioning (zmian socjalnych), czyli zezwoleń na 

przebieranie się w inną płeć, nieodpowiednie fryzury i używania wobec takich dzieci 

niewłaściwych zaimków17. Po prostu zorientowano się, że wiele z tych dzieci co chcą 

zmiany płci, później żałują dokonanych zmian hormonalnych i chirurgicznych, pragnąc 

powrócić do swojej płci biologicznej. Jest to problem psychologiczny i nie należy 

pozwalać dzieciom na pogrążanie się w tej dewiacji. Oby i inne kraje poszły za przykładem 

Anglii. 

 Na Florydzie zakazano hormonalnych terapii transgenderowych u dzieci do lat 

18, a chirurgicznych do lat 21, co oznacza, że nie będzie ingerencji w dojrzewanie 

płciowe18. Takie prawo szykuje się w stanach Tennessee19 i Arkansas20 w USA. Ma ono 

poparcie szeregu ludzi, którzy kiedyś dokonali hormonalnej i chirurgicznej zmiany płci 

(transgenderowcy, pozbawieni piersi czy jąder), a teraz tego żałują. Mocno angażuje się w 

walkę z GAC (gender afriming care – terapia afirmująca odczuwaną płeć) senator z 

Arizony, Paul Gosar21. 

 Przeciwny trend mamy w Kalifornii. Tam nawet pozwala się na kuracje 

zmieniające płeć u dzieci, które dotarły z innych stanów i nawet w takiej sytuacji odbiera 

się rodzicom prawa rodzicielskie, by te dzieci transformować22. W Pensylwanii są szkoły, 

które nie informują rodziców o zabiegach zmiany płci u dzieci gdy te dzieci sobie tego nie 

                                                 
14 https://www.lifesitenews.com/news/catholic-archdiocese-of-denver-advises-its-schools-against-
enrolling-gender-confused-students/?utm_source=daily-usa-2022-11-12&utm_medium=email 
15 https://www.lifesitenews.com/news/south-dakota-bishop-bans-publicly-transgender-people-from-holy-

communion/?utm_source=daily-world-2022-08-26&utm_medium=email 
16 https://www.lifesitenews.com/news/dutch-cardinal-church-needs-papal-encyclical-condemning-gender-

ideology/?utm_source=daily-world-2022-11-17&utm_medium=email 
17 https://www.lifesitenews.com/blogs/the-uk-is-putting-the-brakes-on-transgender-sex-change-treatment-

for-children-will-the-us-follow/?utm_source=digest-freedom-2022-10-24&utm_medium=email 
18 https://www.lifesitenews.com/news/florida-board-of-medicine-votes-to-ban-transgender-surgeries-
drugs-for-minors/?utm_source=daily-world-2022-10-29&utm_medium=email 
19 https://www.lifesitenews.com/news/tennessee-lawmakers-introduce-bill-to-ban-puberty-blockers-sex-

change-surgeries-for-minors/?utm_source=daily-world-2022-11-11&utm_medium=email 
20 https://www.lifesitenews.com/news/detransitioners-arkansas-safe-act-needed-to-protect-gender-

confused-youth-from-lifelong-harm/?utm_source=daily-usa-2022-10-28&utm_medium=email 
21 https://www.lifesitenews.com/news/child-abuse-congressman-demands-nih-investigate-transgender-
drugs-surgeries-for-minors/?utm_source=daily-world-2022-10-29&utm_medium=email 
22 https://www.lifesitenews.com/news/democrats-are-serious-about-taking-conservatives-children-

away/?utm_source=daily-usa-2022-11-04&utm_medium=email 
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życzą23. Podobnie jest w Ontario w Kanadzie24. Tam zdarza się, że w klasie większość 

dzieci jest trans i wobec tego, niektóre nie chcąc odbiegać od normy, również się jako takie 

deklarują, choć wcale tego nie pragną, byle tylko być akceptowanym przez większość25. 

 Równocześnie prezydent USA Joe Biden wypowiedział się przeciwko 

ograniczeniom dla terapii promujących zmianę płci. Takowe pojawiają się tu i ówdzie, ale 

prezydent uznał, że stany które wprowadzają takie ograniczenia są „niemoralne”26. Działa 

jednak wbrew opinii publicznej. W USA, jak wykazały ostatnie sondaże, większość (65% 

vs. 21%) jest przeciwna stosowaniu terapii zmieniających płeć u nieletnich27. Plany Bidena 

i HHS (ministerstwa zdrowia i usług społecznych) dotyczące ułatwień w terapii 

transgenderowej i popierające GAC, spotkały się z ostrą reakcją ustawodawców 

republikańskich28. 

 W Nashville, USA, odbyła się wielka manifestacja wzywająca do zaprzestania 

krzywdzenia dzieci chemicznie i genitalnie, by upodobnić je do odmiennej płci29. 

 Stephanie Winn, lekarka z Ontario, Kanada, zajmująca się pomocą osobom, 

które chcą powrócić do swej naturalnej płci po zabiegach hormonalnych i chirurgicznych, 

którym poddały się gdy odczuwały transgenderyzm, wypowiedziała bardzo istotną myśl. 

Zwróciła uwagę, że nie po to kształcono nas w sztuce lekarskiej, by pomagać w zmienianiu 

płci, czyli w procedurze, która nie ma nic wspólnego z leczeniem30. 

Elżbieta II 

 Zmarła królowa Zjednoczonego Królestwa i Wspólnoty Brytyjskiej, Elżbieta 

II. Odebrałem tę wiadomość ze smutkiem. Przez 16 lat mieszkałem w Anglii i Kanadzie. 

Była moją monarchinią. Jej odejście odbieram osobiście. Człowiek się przyzwyczaił, że 

ona jest, a tu nagle jej nie ma. 

 Żyła 96 lat, panowała 70. Najdłużej w historii Anglii, a druga najdłużej na 

świecie (za Ludwikiem XIV, królem Francji, który panował 72 lata, w tym lata dziecinne, 

wszedł na tron mając 4 lata). Stanowiła swego rodzaju punkt odniesienia. Była 

powszechnie szanowana. Szanowana za styl panowania. 

 Nie wtrącała się do polityki, chociaż miała na nią stały wpływ. Swoje uwagi 

przekazywała kolejnym premierom, a nie publicznie. Akceptowała każdego premiera, 

                                                 
23 https://www.lifesitenews.com/news/school-district-defends-decision-to-hide-gender-identity-of-

students-from-parents-teach-gender-curriculum/?utm_source=daily-usa-2022-11-04&utm_medium=email 
24 https://www.lifesitenews.com/news/canadian-school-board-tells-teachers-to-hide-gender-identity-of-

students-from-parents/?utm_source=daily-usa-2022-11-05&utm_medium=email 
25 https://www.lifesitenews.com/blogs/even-some-lgbt-activists-are-disturbed-by-the-devastating-impact-

transgender-mania-has-on-children/?utm_source=daily-world-2022-11-12&utm_medium=email 
26 https://www.lifesitenews.com/news/its-immoral-biden-attacks-states-banning-child-sex-changes-in-
interview-with-transgender-activist/?utm_source=daily-usa-2022-10-27&utm_medium=email 
27 https://www.lifesitenews.com/news/new-poll-affirms-most-us-voters-do-not-approve-of-medical-

gender-transitions-for-minors/?utm_source=daily-usa-2022-10-27&utm_medium=email 
28 https://www.lifesitenews.com/news/republicans-demand-immediate-withdrawal-of-hhs-proposal-

forcing-docs-insurers-to-offer-gender-care/?utm_source=daily-world-2022-11-01&utm_medium=email 
29 https://www.lifesitenews.com/news/thousands-attend-matt-walshs-rally-to-end-child-
mutilation/?utm_source=daily-world-2022-10-25&utm_medium=email 
30 https://www.lifesitenews.com/news/were-going-to-see-a-transition-regret-crisis-therapist-on-rush-to-

affirm-kids-gender-confusion/?utm_source=daily-canada-2022-10-26&utm_medium=email 
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którego wybrał parlament. Jej mowy tronowe na otwarcie sesji parlamentu to były teksty 

pisane przez premierów. Ona je akceptowała. Rządy się zmieniały, ona nie. 

 Została królową dzięki temu, że jej stryj Edward VIII abdykował, by ożenić się 

z rozwódką. Takie wtedy panowały obyczaje. Elżbieta II pilnie zwracała uwagę na istotę 

nierozerwalności małżeństwa. Sama wytrwała w związku z księciem Filipem Mountbatten 

73 lata, do jego śmierci, mimo tego, że związek ten, najbardziej publiczny ze wszystkich 

na świecie, przeżywał różne kryzysy. 

 Niestety, zasada co do trwałości małżeństwa nie wytrzymała próby czasu. 

Elżbieta II walczyła o nią wśród swojej rodziny, u siostry Małgorzaty i dzieci. Siostra 

Małgorzata rozwiodła się ze swym mężem Antonim w roku 1978. W roku 1992, który 

Elżbieta określiła jako annus horribilis jej drugi syn Andrzej rozwiódł się z żoną, jej córka 

Anna rozwiodła się z mężem, a w grudniu jej najstarszy syn Karol rozszedł się z księżną 

Dianą. W końcu się z nią rozwiódł w 1996 r. Potem Karol ożenił się z rozwódką, Kamillą 

Parker Bowles. Mimo tego nie stracił prawa do tronu, tak jak brat jego dziadka. Już panuje 

jako Karol III. 

 Może warto przypomnieć, że jego poprzednik Karol II Stuart, który panował w 

latach 1660 do 1685, był żonaty z Katarzyną Braganza. Nie miał z nią dzieci, za to miał 

jedenaścioro dzieci nieślubnych z różnymi metresami. Inne wtedy były obyczaje dworskie. 

 Za Elżbiety II dokonała się rewolucja seksualna. Rozwody stały się 

dopuszczalne, nawet w rodzinie królewskiej. Elżbieta z tym walczyła, ale mało skutecznie. 

Ona była nie tylko królową, ale i głową kościoła anglikańskiego. W tej roli mogła być 

bardziej zdecydowana. To za jej panowania anglikanie dopuścili wyświęcanie kobiet, a 

także wyświęcanie homoseksualistów na księży i biskupów. Uznali jednopłciowe 

małżeństwa. Anglikanizm jeszcze bardziej oddalił się od Kościoła Powszechnego. 

 Imperium brytyjskie upadło, ale powstała wspólnota brytyjska obejmująca 56 

krajów. Elżbieta II była dla nich głową państwa i posiadała swojego przedstawiciela w 

każdym z nich. To imponujące, jak Brytyjczycy zdołali utrzymać swoje wpływy na świecie 

po upadku kolonializmu. Dziś język angielski to najważniejszy język światowy. Nim 

głównie posługują się politycy w Unii Europejskiej, mimo Brexitu. Nawet USA, dawna 

kolonia angielska, a dziś dominujący kraj świata, z szacunkiem odnosiły się do królowej 

Elżbiety II. Prezydent Biden przyjechał na jej pogrzeb. Pogrzeb ten oglądał w telewizji 

cały świat. 

NOTATKI 

Sposób na uniknięcie ciąży 

 Pewna feministka w USA, obrażona na Sąd Najwyższy, że usuną prawo do 

aborcji jako prawo konstytucyjne (pisałem o tym w OwK 109) zaapelowała o bojkot 

stosunków płciowych z mężczyznami skoro nie ma dostępu do aborcji31. Uznała, że teraz 

jako biseksualna będzie obcować tylko z kobietami, bo boi się zajść w ciążę. To dobrze, 

że uznaje się abstynencję za środek przeciw poczęciu. Ale inne panie, nie koniecznie 

biseksualne, zaapelowały, by przed relacjami seksualnymi z mężczyznami zażądać od nich 

pisemnego, notarialnie poświadczonego zobowiązania, że w razie zajścia w ciążę będą się 

dzieckiem opiekować, wspierać je do pełnoletniości. Brawo. Tylko czy te panie nie 

wiedzą, że już istnieje instytucja takich gwarancji. Nazywa się „małżeństwo”, 

                                                 
31 https://www.lifesitenews.com/blogs/the-sad-truth-about-feminists-announcing-sex-strikes-after-the-fall-

of-roe/ 
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niekoniecznie kościelne, czy monogamiczne, ale z odpowiedzialnością ojca za rodzinę. W 

nim seks jest bezpieczny, przyjemny, bezproblemowy, a ciąże mile widziane. Czyżby 

powrót to normalności w relacjach seksualnych? 

 

### 

UE za aborcją 

  7 lipca br. Parlament Europejski głosował nad uchwałą promującą „bezpieczną 

i legalną aborcję” jako prawem do wstawienia do Europejskiej Karty Praw Podstawowych. 

Za głosowało  324, przeciw 155, wstrzymało się 38. Warto zobaczyć jak głosowali polscy 

europosłowie: 

Za obroną życia, a więc przeciw rezolucji głosowali: Bielan, Brudziński, Czarnecki, 

Fotyga, Jaki, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Mazurek, 

Możdżanowska, Poręba, Rafalska, Rzońca, Szydło, Tarczyński, Tobiszowski, 

Waszczykowski, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski. 

Za przyjęciem tego dokumentu byli europosłowie: Arłukowicz, Hubner, Kopacz, 

Ochojska, Thun, Belka, Biedroń, Cimoszewicz, Kohut, Liberadzki, Miller, Spurek. 

Wstrzymali się: Buzek, Duda, Jarubas, Kalinowski, Sikorski. 

 A więc 24:12:5 z przewagą dla obrońców życia. Pozostałych 11 polskich 

europosłów nie głosowało. 

 Nie jest to dokument obowiązujący dla państw członkowskich, ale ukazuje, w 

którą stronę wieje wiatr w Europie po wyraźnym skręcie w kierunku obrony życia w USA. 

W Polsce nadal większość jest przeciw aborcji. 

 

### 

ONZ za aborcją 

 W ONZ było 2 września 2022 głosowanie nad rezolucją, która czyni aborcję 

prawem człowieka. Były poprawki eliminujące tę definicję, zaproponowane przez kraje 

afrykańskie, ale nie przeszły. Węgry głosowały przeciwko nim, a Polska nie głosowała w 

ogóle32. Czemu??? Jak PiS to wytłumaczy swemu elektoratowi?  

 

### 

ADL za aborcją 

 „‘Swoboda reprodukcyjna to wartość żydowska. Dumni jesteśmy, że możemy 

przyłączyć się dzisiaj do NCJW [National Council of Jewish Women – Narodowa Rada 

Kobiet Żydowskich] na The #JewishRallyForRepro [Żydowska demonstracja na rzecz 

reprodukcji]! Nawet, jeżeli nie jesteście w Waszyngtonie, możecie przyłączyć się – 

spowodujcie, by wasz głos był słyszalny w walce o dostępność aborcji przez uczestnictwo 

wirtualne’. Taki komunikat ogłosiło ADL [Anti Defamation League – Liga przeciwko 

zniesławieniu]. Winien on być gwoździem do trumny mitycznego przekonania o 

wspólnych wartościach judeo-chrześcijańskich u podłoża amerykańskiej polityki, 

amerykańskiego prawa i amerykańskiej moralności” (Culture Wars 41 (8), lipiec-sierpień 

1022, str. 48). 

                                                 
32 https://c-fam.org/friday_fax/nigeria-lives-proudly-today-poland-and-hungary-live-in-shame/ 
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 Natomiast ortodoksyjni Żydzi są przeciwnikami aborcji dla Żydów (Culture 

Wars 41 (9) wrzesień 2022, str. 3). Ujawnia się tu dwoistość etyki, inna dla swoich, a inna 

dla gojów. 

### 

EPPC za aborcją 

 W USA judeochrześcijańska EPPC (Ethics and Public Policy Center – Ośrodek 

etycznej i publicznej polityki) ogłosił, że zakazy aborcji muszą mieć „rozsądne wyjątki”. 

To jest zapewne ten „judeo” wkład do etyki (Culture Wars, 41(11), listopad 2022, str. 48). 

### 

Brak pieluch 

 W USA zabrakło na rynku pieluch. Lewica oskarża o to propagandę anty-

aborcyjną i ośrodki pomocy dla ciężarnych. To oni wykupują pieluchy zamiast mordować 

nienarodzone dzieci33. 

### 

Po co te dyskusje? 

 Papieska Akademia Życia (PAV) niedawno opublikowała książkę Theological 

Ethics of Life. Scripture, Tradition, Practical Challenges [Etyka teologiczna życia. Pismo 

Święte, tradycja, praktyczne wyzwania], która stanowi zbiór referatów wygłoszonych na 

trzydniowym seminarium interdyscyplinarnym sponsorowanym przez PAV. Agencja Life 

Site News podała szczegóły tego wydawnictwa. Zauważa, że książka promuje 

antykoncepcję i sztuczną inseminację, tak jakby te tematy były otwarte do dyskusji, 

podczas gdy zostały już one definitywnie rozstrzygnięte przez Kościół – są uznane za 

grzeszne34.  

### 

Pochwała pornografii 

 Niemiecki psycholog, ks. Herman Backhaus, pracujący w Münster w ośrodku 

poradnictwa psychicznego dla duchowieństwa, twierdzi, że pornografia jest pożyteczna. 

Pozwala mężczyznom i kobietom żyjącym w celibacie rozładować napięcia. To samo 

dotyczy samogwałtu. Zaleca te praktyki dla duchowieństwa. Ponadto twierdzi, że 

pornografia pozwala małżeństwom urozmaicić ich relacje seksualne35. Czyżby nie słyszał 

o nauce Kościoła, że zarówno oglądanie pornografii jak i masturbacje to grzech! 

 

### 

Błogosławieństwo dla par homoseksualnych 

 Flamandzcy biskupi Belgii, w tym kardynał Josef De Kesel arcybiskup 

Mechelen-Bruksela, ogłosili 20 września, projekt kościelnej ceremonii błogosławienia par 

homoseksualnych. Twierdzą, że nie jest to sakrament małżeństwa, ale liturgicznie jest 

bardzo podobny. Stanowi akceptację związków homoseksualnych w Kościele36. Jak na 

razie Watykan milczy na ten temat. Ceremonia kościelna w takich sytuacjach jest już znana 

                                                 
33 https://www.lifesitenews.com/opinion/yahoo-editor-who-nearly-cried-over-roe-reversal-blames-diaper-
crisis-on-pregnancy-resource-centers/?utm_source=digest-profamily-2022-10-14&utm_medium=email 
34 https://www.lifesitenews.com/news/pontifical-academy-for-life-defends-new-book-supporting-

contraception-what-is-dissent-today-can-change/ 
35 https://www.lifesitenews.com/news/german-priest-touts-positive-effects-of-pornography-for-celibate-

clergy-in-interview-on-church-website/?utm_source=daily-world-2022-11-17&utm_medium=email 
36 https://www.tfp.org/will-pope-francis-condemn-the-belgian-bishops-homo-heresy/?PKG=TFPE22299 
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od dawna – nazywa się spowiedź i pokuta. Pamiętajmy co spotkało Sodomę i Gomorę za 

grzechy homoseksualne. 

### 

Mafia St. Gallen 

 W latach 1996-2006 w St. Gallen, pod przywództwem bp. Ivo Fürera, działała 

mafia liberalnych duchownych, z udziałem kardynała Godfryda Danneelsa, która dążyła 

do obioru „nowoczesnego” papieża. Fürer był biskupem St Gallen w latach 1995-2005. 

Jak podaje emerytowany ks. Heinz Angehrn, homoseksualista oficjalnie żyjący ze swoim 

partnerem, jego status jako homoseksualnego księdza był aprobowany przez biskupa 

Fürera już wtedy, gdy Angehrn miał 45 lat. Jedynym warunkiem było tylko, by nazwisko 

jego partnera nie widniało na drzwiach plebanii. Według Angehrna w Szwajcarii 30% 

księży to homoseksualiści. Podobne dane podaje dla USA ks. Oko37. 

 

### 

Sologamia 

 Pojawiła się nowa moda. W Hiszpanii są niewiasty, które biorą ślub same z 

sobą. Nie chcą uchodzić za stare panny. Kochają tylko siebie. Domagają się uroczystości 

w kościele, gdzie zobowiążą się do wierności samej sobie38. Mamy związki jednopłciowe, 

poligamie, czemu więc nie mielibyśmy dopuścić sologamii? 

 

### 

Socjalizacja poprzez pedofilię 

 Helmut Kentler, niemiecki seksuolog, homoseksualista, zorganizował system 

resocjalizacji chłopców z ulicy poprzez lokowanie ich w domach pedofilów. Opiekunowie 

ci dawali im „normalne” życie równocześnie angażując ich w zabawy seksualne. Kentler 

twierdził, że zapoznanie się z życiem seksualnym normalizuje rozwój tych chłopców. 

Uświadamia im, że życie seksualne to część normalnego życia. Program ten miał poparcie 

finansowe senatu Berlina. Po śmierci Kentlera w 2008 r. eksperyment ten był 

kontynuowany. Dopiero w 2020 pojawił się raport oceniający negatywnie ten 

eksperyment. Ofiary, już jako dorośli, przeżywają traumę takiego „wychowania”. Leczą 

się psychiatrycznie39. 

### 

Nagość w kościele 

 W 2013 r. Eliza Bouton weszła do kościoła św. Magdaleny w Paryżu z nagim 

torsem i wulgarnymi napisami na ciele. Trzymając wątrobę zwierzęcą w dłoni symulowała 

aborcję jakoby Chrystusa przed Jego narodzeniem. Była ukarana za to miesiącem 

więzienia w zawieszeniu i karą pieniężną. Po kilku odwołaniach sądy francuskie utrzymały 

wyrok, ale teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że kara była za wysoka i 

kazał państwu francuskiemu zapłacić Bouton za wszystkie koszta sądowe i odszkodowanie 

                                                 
37 https://www.lifesitenews.com/news/homosexual-priest-says-swiss-bishops-consecrated-supported-

clergy-in-same-sex-relationships/?utm_source=daily-world-2022-11-10&utm_medium=email 
38 https://www.hli.org.pl/pl/newsy/7780-moda-na-slub-solo-kaplan-przestrzega.html 
39 https://www.lifesitenews.com/news/german-documentary-exposes-state-funded-network-allowing-

pedophiles-to-take-care-of-boys/?utm_source=daily-world-2022-10-29&utm_medium=email 
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w wysokości 2000 euro. To była dopuszczalna w Europie manifestacja określonego punktu 

widzenia40. W rezultacie nowe feministki wchodzą topless do kościoła św. Magdaleny. 

### 

In vitro a rak 

 Dzieci urodzone po procedurze in vitro, gdy zarodki były zamrożone, a potem 

odmrożone, wykazują większe prawdopodobieństwo wystąpienia raka dziecięcego niż 

dzieci urodzone z zarodków implantowanych do macicy świeżo po ich powołaniu do życia, 

czy też u dzieci po naturalnym zapłodnieniu. 41 

 

### 

Światowe Dni Młodzieży 

 Następne ŚDM mają się odbyć w 2023 r. w Lizbonie. W intencji pomysłodawcy 

ŚDM, św. Jana Pawła II, było, by młodzież z całego świata spotykała się w modlitwie z 

Chrystusem w celach ewangelizacyjnych. Tymczasem w zapowiedziach spotkania 

lizbońskiego nic o tym nie ma. Natomiast są hasła pochodzące z ONZ-owskiej Agendy 

2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju: edukacja ekologiczna, równość płci, działania 

na rzecz klimatu, partnerstwo dla wspólnych celów, odpowiedzialne konsumpcja i 

produkcja, a także redukcja nierówności, ekologiczne gospodarowanie – oto cele zapisane 

w tak zwanym liście zobowiązującym opublikowanym przez organizatorów Światowych 

Dni Młodzieży Lizbona 2023. Autorzy nie ukrywają, że pochodzą one z Agendy 2030, 

która przecież mówi też o prawach reprodukcyjnych, zdrowiu seksualnym itd. Czy to jest 

uzgodnione z Watykanem? Czy Kościół oddał ŚDM globalistom? 

### 

Charyzmatycy 

 Papież Franciszek udzielił 10 października dwugodzinnej audiencji grupie 

charyzmatyków, którzy zorganizowali w Polsce spotkanie pod nazwą „Już czas”. Grupa 

ta obejmowała katolików, zielonoświątkowców, protestantów, baptystów itd. Papież 

ganił prozelityzm, a chwalił braterstwo międzywyznaniowe i sam ruch charyzmatyczny. 

Uznał, że poprzez takie spotkania realizuje się wezwanie Chrystusa do jedności42. A gdzie 

„nawracanie wszystkie narody”? 

### 

Papież o ekologii 

 „Matka Ziemia, zdana na łaskę naszych konsumpcyjnych ekscesów, jęczy i 

błaga nas o zaprzestanie naszych nadużyć i jej niszczenia” – napisał papież Franciszek w 

orędziu na obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego, 

przypadającego 1 września43. Dalej dodał: „wołają różne stworzenia, zdane na łaskę 

despotycznego antropocentryzmu”. „Ale wołają także najubożsi spośród nas. Narażeni na 

kryzys klimatyczny, najdotkliwiej odczuwają oni skutki susz, powodzi, huraganów i fal 

upałów, które wciąż stają się coraz intensywniejsze i częstsze” – ostrzegł. 

                                                 
40 https://www.lifesitenews.com/blogs/european-court-rules-topless-feminist-who-profaned-paris-church-
had-right-to-freedom-of-expression/?utm_source=digest-profamily-2022-10-14&utm_medium=email 
41 https://www.lifesitenews.com/news/new-study-shows-cancer-risk-higher-in-children-born-from-frozen-

embryo-transfers/ 
42https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqRGTBXBxnpwvDXbdnbsCHQlSG?projector=1&m

essagePartId=0.1 
43 https://misyjne.pl/papiez-matka-ziemia-blaga-bysmy-przestali-ja-niszczyc   

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://misyjne.pl/papiez-matka-ziemia-blaga-bysmy-przestali-ja-niszczyc
https://twitter.com/share?url=https://misyjne.pl/papiez-matka-ziemia-blaga-bysmy-przestali-ja-niszczyc&text=Papie%C5%BC:%20Matka%20Ziemia%20b%C5%82aga,%20by%C5%9Bmy%20przestali%20j%C4%85%20niszczy%C4%87


 13 

 To nieprawda. Ekstremalne wydarzenia pogodowe nie są bardziej częste niż 

dawniej44. Tylko świadomość ich jest bardziej powszechna. 

 

### 

Globalne ocieplenie 

 Prof. Scafetta z Uniwersytetu w Neapolu wykazał na postawie danych z 

pomiaru powierzchniowego ziemi i badań satelitarnych, że wszystkie szacunki 

maksymalne i średnie z ostatnich 40 lat są zawyżone i tylko minimalne szacunki 

odpowiadają prawdzie, ale ta jest w granicy błędu. Tymczasem politycy powołują się na 

szacunki maksymalne. Żadne globalne ocieplenie spowodowane emisją gazów 

cieplarnianych nam nie grozi45. 

 Inne badanie wykonane w USA wykazało dla wielu różnych ekosystemów 

leśnych, że w ciągu ostatnich 45 lat bardzo wzrosła ogólna wysokość drzew i roczny 

przyrost drewna. Jest to tzw. efekt „nawożenia CO2”. Zwiększona obecność CO2 w 

atmosferze zwiększa fotosyntezę i dzięki temu wzrost drzew we wszystkich ekosystemach 

leśnych. Redukuje to efekt cieplarniany46. 

 

### 

Msza na materacu  

 Ogranicza się stosowanie tradycyjnej, łacińskiej, Mszy trydenckiej, a 

tymczasem ks. Mattia Bernasconi, pół nagi, odprawił dla swoich wycieczkowiczów na 

plaży w Crotone we Włoszech Mszę św. stojąc do pasa zanurzony w wodzie, mając 

dmuchany gumowy materac jako ołtarz47.  

### 

Koncelebrantka  

 Monika Schmid, działaczka parafialna w Szwajcarskiej parafii św. Marcina w 

Illnau-Effretikon, “koncelebrowała” mszę ze swoim proboszczem i ubranym w tęczową 

stułę diakonem. Twierdzi, że takie działanie jest potrzebne, by doprowadzić do kapłaństwa 

kobiet. Ponoć zmiany w liturgii po Soborze Watykańskim II były osiągnięte poprzez 

nieuprawnione wprowadzanie takich zmian przed soborem (np. ministrantki, lektorki, 

odejście od łaciny) przez różnych dysydentów48. 

 

### 

 

 

 

                                                 
44 https://www.thegwpf.org/content/uploads/2022/07/IPCC-Extreme-
Weather.pdf?mc_cid=3f072c215b&mc_eid=4d0c71f2de 
45 https://dailysceptic.org/2022/10/08/satellite-temperature-data-show-almost-all-climate-model-forecasts-

over-the-last-40-years-were-wrong/?mc_cid=65e057122a&mc_eid=4d0c71f2de 
46 https://www.telegraph.co.uk/news/2022/10/08/trees-growing-larger-ever-help-ease-global-

warming/?mc_cid=65e057122a&mc_eid=4d0c71f2de 
47 https://www.lifesitenews.com/news/italian-city-mulls-religious-offense-charge-against-priest-who-
offered-mass-in-the-sea-shirtless/?utm_source=daily-2022-07-27&utm_medium=email 
48 https://www.lifesitenews.com/news/woman-who-concelebrated-mass-defends-her-actions-by-citing-

liturgical-abuses-before-vatican-ii/?utm_source=daily-world-2022-10-27&utm_medium=email 
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Od-chrzczenie 

 W stanach Teksas i Idaho sataniści praktykują rytuał anulowania Chrztu 

Świętego. Polega to na narysowaniu na czole odwróconego krzyża i ogłoszenie: „Cześć 

szatanowi!”. Ma to rzekomo uwolnić od więzi chrześcijańskich49. 

 

### 

Bezpłciowa archeologia 

 W USA pojawiła się praktyka nie identyfikowania płci znajdywanych przez 

archeologów szczątków ludzkich, bo przecież „niewiadomo z jaką płcią identyfikował się 

dany osobnik”. Podobnie nie identyfikuje się rasy, by nie sugerować konotacji 

rasistowskich50. Oto uleganie przez naukę poprawności politycznej! 

 

### 

Klony na części 

 W Instytucie Weizmanna w Izraelu prowadzone są badania na myszach 

polegające na klonowaniu tkanek wegetatywnych i uzyskiwaniu embrionów w 

probówkach, które doprowadzono już do posiadania bijącego serca. Są plany takich prób 

na ludziach. Ta technologia pozwoliłaby uzyskać tkanki i organy do przeszczepów dla 

klonowanych pacjentów51. Zapomina się jednak, że wygenerowany w ten wegetatywny 

sposób bliźniak pacjenta zostanie zamordowany w chwili poboru organów. 

### 

Rozszerzenie śmierci mózgowej 

 Brakuje organów do przeszczepów. Już samo pojęcie śmierci mózgowej jest 

wątpliwe. Ciało jest ciepłe, serce bije, pacjent oddycha, ale ma mózg nieczynny (w 

śpiączce) więc ogłasza się, że nie żyje i pobiera jego czynne organy do transplantacji. 

 Teraz pojawiła się nowa technika. Ogranicza się dopływ krwi do mózgu by 

uzyskać efekt „śmierci mózgowej”, czyli czynnie uzyskuje się tę „śmierć”52. Coraz 

wyraźniej transplantacji towarzyszy zabijanie! 

 

### 

Ewolucja trwa 

 Doradca Klausa Schwaba z Światowego Forum Ekonomicznego z Davos, 

homoseksualny izraelski historyk Yuval Harari, w swojej książce Sapiens twierdzi, że 

ewolucja nadal trwa, i że wkrótce (za jakieś 1000, a może nawet 100 lat) pojawi się rasa 

lepsza od obecnego człowieka, która go zastąpi. To samo twierdzili naziści, tylko oni tę 

lepszą rasę widzieli w nordykach, ale Harari tego nie akceptuje. Natomiast pochwala dzikie 

plemię, które zabija chorych, niepełnosprawnych i nieprzydatnych. To przecież to samo co 

                                                 
49 https://www.lifesitenews.com/news/bp-strickland-joins-catholics-in-protesting-satanist-unbaptisms-at-
texas-pagan-festival/?utm_source=daily-usa-2022-11-04&utm_medium=email 
50 https://misyjne.pl/dlaczego-antropolodzy-nie-chca-ustalac-plci-odkrywanych-szczatkow-ludzkich   
51 https://www.technologyreview.com/2022/08/04/1056633/startup-wants-copy-you-embryo-organ-
harvesting/ 
52 https://www.lifesitenews.com/news/bioethicists-warn-new-organ-donation-protocol-blurs-line-between-

life-and-death/?utm_source=digest-profamily-2022-11-04&utm_medium=email 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://misyjne.pl/dlaczego-antropolodzy-nie-chca-ustalac-plci-odkrywanych-szczatkow-ludzkich
https://twitter.com/share?url=https://misyjne.pl/dlaczego-antropolodzy-nie-chca-ustalac-plci-odkrywanych-szczatkow-ludzkich&text=Dlaczego%20antropolodzy%20nie%20chc%C4%85%20ustala%C4%87%20p%C5%82ci%20odkrywanych%20szcz%C4%85tk%C3%B3w%20ludzkich?
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eutanazja i aborcja, które Harari akceptuje53. Wszak takie praktyki to ewolucja w toku, 

mająca ulepszyć ludzką rasę. 

### 

Czas tworzenia ropy i gazu 

 Badania australijskie wykazały, że można w ciągu kilku miesięcy 

oddziaływania termicznego zmienić węgiel brunatny na antracyt, a substancje organiczne 

na ropę i gaz. Nie potrzeba milionów lat.  Podobnie uzyskano ze śmieci olej w przeciągu 

paru godzin i to po cenie dającej produkt więcej wart niż energia zwykle używana do 

spalania śmieci. Tą metodą redukuje się składowiska śmieci o 80%54. Wykonano też 

badania u brzegów Kalifornii, w zatoce Guaymas, gdzie aktualnie dokonuje się 

przekształcanie szlamu organicznego w ropę i gaz. Nauka potwierdza księgę Rodzaju! 

 

### 

Od kiedy kryzys 

 Oto różne tytuły: „Ograniczona produkcja amoniaku w Antwerpii i 

Ludwigshafen”. „Wysokie ceny gazu wiodą do zamykania brytyjskich zakładów 

nawozowych”. „Brak Diesla przy rosnących cenach: ośrodki przewozowe rozpoczęły 

racjonowanie”. Czy to tytuły z roku 2022? Nie, wszystkie z września 2021, sprzed wojny 

Rosji z Ukrainą. Efekt rzekomej pandemii. 

 Z powodu sankcji Rosja dużo mniej eksportuje, ale dużo więcej zarabia bo 

wzrosły ceny. 

### 

Czego się boi Biden? 

 Prezydent Joe Biden ostrzegał przed listopadowymi wyborami do kongresu: 

„Zwolennicy MAGA [Make America Great Again (Uczyń Amerykę znowu wielką) – 

hasło wyborcze Republikanów Trumpa] są zdeterminowani cofnąć Amerykę, cofnąć do 

stanu, gdzie nie ma prawa wyboru, nie ma prawa do prywatności, nie ma prawa dla 

antykoncepcji, nie ma prawa brać ślubu z tym kogo się kocha”. Czyżby obawiał się 

katolików? (Culture Wars 41/10, październik 2022, str. 48). 

 

### 

Wydanie francuskie 

 Ukazało się już czwarte wydanie mojej książki o ewolucji, tym razem 

francuskie pod tytułem Évolution, Dévolution, Science. Są już wydania polskie, angielskie 

i włoskie tej książki. Wydawcą tej wersji jest Wydawnictwo Giertych www.giertych-

wydanictwo.pl we współpracy z Centre d’Etudes et de Prospective sur Science, 16 rue 

d’Auxerre, 89460 Bazarnes, Francja, gdzie można ją nabyć. 

 

### 

Cudowne uzdrowienie 

 Ja od przeszło 60 lat jestem głuchy na lewe ucho. Gdy skoczyłem do wody pękł 

mi bębenek. Operacja łatania go nie powiodła się. Jestem bez bębenka w tym uchu. W 

kwietniu b.r. chorowałem na grypę, może Covid 19, nie testowałem. Byłem zaszczepiony. 

                                                 
53 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGqQJrPwzXRMMLqhRLMDddNSwQb 
54 https://answersingenesis.org/geology/catastrophism/how-fast-can-oil-form/ 
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Grypa szybko przeszła, ale utraciłem słuch w prawym uchu i to mi pozostało. Laryngolog 

pokazał mi na ekranie obraz pękniętego bębenka. Nic nie słyszałem. 

 Mam taki aparat słuchowy, zamocowany na okularach, przytykowy do czaszki. 

Dźwięki docierają do ucha środkowego z pominięciem bębenków. Ale to nie działa, gdy 

aparat zdejmę, na przykład przy spaniu. Nie słyszę budzika, nie słyszę komórki itd. 

Rozmawiając muszę widzieć wargi rozmówcy, bo to pomaga zrozumieć co mówi. Pomału 

staję się czytającym z ust. Rozmowy komórkowe są bardzo trudne. Tak miałem 6 miesięcy. 

Straciłem ochotę do życia. 

 I oto ni stąd ni zowąd na początku listopada odzyskałem słuch w prawym uchu. 

Słyszę dobrze. Aparat słuchowy niepotrzebny. Modliłem się o słuch do mojej zmarłej żony 

Antoniny i do św. Maksymiliana Kolbe. I pomogło.  Odbieram to jako cud! Po prostu 

pęknięty bębenek sam się zrósł i zaczął działać. Bogu niech będą dzięki! 
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