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OPOKA 
                               W KRAJU    111(132) 

Kórnik               marzec 2023 
Wydawnictwo seryjne, ukazujące się w nieregularnych odstępach czasu 

pod redakcją Macieja Giertycha 

Adres: os. Białoboka 4, 62-035 Kórnik 

Wesołego Alleluja! Niech z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego zapanuje radość 

w domach czytelników OwK. Wszystkiego najlepszego! 

 
Benedykt XVI 

 

 Zmarł wielki człowiek, Józef Ratzinger, papież Benedyk XVI, wybitny teolog, 

skromny człowiek. 

 Gdy go zapytano, by wyjaśnił słowa „wstąpił do piekieł” powiedział, że to 

oznacza iż „odkupienie obejmuje także zmarłych przed Chrystusem”. Prosto i zwięźle! Takim 

był teologiem. 

 Jako swoje zawołanie biskupie wybrał słowa „Współpracownicy Prawdy” 

(Cooperatores veritatis). Całe życie służył prawdzie. 

 Był doradcą kardynała Josepha Fringsa na Soborze Watykańskim II. Wtedy 

uchodził za lewicującego teologa, ale to się nie sprawdziło. Ratzinger uważał taką ideologię 

za „fundamentalne zagrożenie dla wiary Kościoła”. Propagatora lewicującej teologii Leonardo 

Boffa zmusił do „penitencjonalnego milczenia” w 1985 roku. 

 Kardynał Ratzinger przez 6 lat służył jako przewodniczący Komisji redagującej 

Katechizm Kościoła Katolickiego promulgowany przez Jana Pawła II 11 października 1992 r. 

Celem KKK było ukrócenie takich wypaczeń, jak katechizm opublikowany przez katolików w 

Holandii w latach sześćdziesiątych. 

 Jako szef Kongregacji Doktryny Wiary za pontyfikatu Jana Pawła II, Ratzinger 

opracował szereg dokumentów broniących katolickie nauczanie w sprawach seksualności, 

wśród nich listy KDW o homoseksualizmie (1986) i potępiające związki jednopłciowe (2003) 

oraz feminizm (2004). Zaostrzając przepisy dotyczące pedofilii chodziło m.in. o 

podwyższenie dolnej granicy wieku ofiar i nakaz przesyłania do Rzymu z całego świata 

dokumentów dotyczących pedofilii klerykalnej. Te zmiany, głównie dzięki Ratzingerowi, 

wprowadzono w 2001 r. 

 W 1998 r. Ratzinger rozpoczął formalne postępowanie przeciwko założycielowi 

zgromadzenia Legionistów Chrystusa Marcialowi Macielowi Degollado. Degollado to pedofil, 

narkoman, przestępca seksualny, zaprzyjaźniony z wieloma potężnymi ludźmi w 

Watykanie. Formalny akt oskarżenia przeciwko Degollado został przygotowany w lutym 1999 

r. Niestety, po upływie kilku miesięcy ofiary otrzymały oficjalne pismo o zawieszeniu 

postępowania. Gdy Ratzinger został papieżem nakazał, za pośrednictwem KDW w 2006 r. 

Mecielowi Degollado, by „zachował życie w modlitwie i pokucie, rezygnując ze wszelkich 

funkcji”. W roku 2010 Benedykt XVI pośmiertnie potępił Maciela.  
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 Jako prefekt Kongregacji Doktryny Wiary orzekł w 2004 r., że politycy, którzy 

głosują za aborcją czy eutanazją winni być pozbawieni prawa otrzymywania Komunii Świętej. 

Należy ich pouczyć i ostrzec, a potem odmawiać im Komunii. 

 Na kilka dni przed śmiercią Jana Pawła II, przy dziewiątej stacji Drogi Krzyżowej, 

Ratzinger mówi bardzo mocne, wręcz przerażające słowa, które w symboliczny, ale i 

spektakularny sposób pokazują skalę dramatu w Kościele. Że Kościół tonie, że łódź Kościoła 

nabiera wody z każdej strony: "Panie, tak często Twój Kościół wydaje się nam tonącym 

okrętem, łodzią, która ze wszystkich stron nabiera wody. Także na Twoich łanach widzimy 

więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud szaty i oblicza Twego Kościoła. Ale to my sami go 

zbrukaliśmy! Ile brudu jest w Kościele i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo 

powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia!... Panie, ratuj!".  

 Gdy zmarł Jan Paweł II, głośno apelowano o natychmiastową kanonizację (Santo 

subito). Nowy papież, Benedykt XVI zniósł obowiązującą karencję 5-letnią dla rozpoczęcia 

procesu beatyfikacyjnego. Bardzo szybko, bo już w 2011 r. Benedykt XVI beatyfikował 

swego poprzednika. 

 Już jako papież Benedykt XVI uczynił promocję małżeństwa i chrześcijańskiej 

antropologii priorytetem swego pontyfikatu wraz z obroną prawdy i prawa do życia. 

Wypowiadał się bardzo wymownie i z pasją przeciwko ideologii LGBT promowanej na całym 

świecie, przez co zyskał sobie nienawiść międzynarodowej lewicy. Twierdził on, że dwie 

płcie są faktem definiującym zarówno duszę jak i ciało.1 

 „Małżeństwo i rodzina są instytucjami, które muszą być promowane oraz bronione 

przed każdą możliwą błędną interpretacją, jako że wszystko, co je rani, rani całe 

społeczeństwo”, pisał. 

 W roku 2008 na Światowym Dniu Młodzieży w Sydney papież Benedykt 

ubolewał: „Jak to się stało, że najwspanialsza i święta przestrzeń – łono – stało się miejscem 

niesamowitego barbarzyństwa.” 

 31 sierpnia 2005 r., cztery miesiące po wyborze, Benedykt podejmuje decyzję, 

jakiej żaden inny papież nie podjął przez dwa tysiące lat istnienia Kościoła – zatwierdza 

dokument zakazujący przyjmowania do seminariów i udzielania święceń kapłańskich osobom, 

które "praktykują homoseksualizm, wykazują głęboko zakorzenione tendencje homoseksualne 

lub wspierają tak zwaną kulturę gejowską". Ten dokument wywołał wielką burzę w Kościele. 

Był ostro krytykowany. 

 W dwóch dokumentach opublikowanych w 2007 i 2013 r. Benedykt XVI 

zmodyfikował przepisy dotyczące konklawe, nieco zliberalizowane przez jego poprzednika. 

Przywrócił wymóg 2/3 głosów, by ważnie wybrać papieża oraz automatyczną ekskomunikę za 

złamanie tajemnicy obrad konklawe. 

 Benedykt XVI był łaskawy dla dysydentów. W 2009 r. cofnął ekskomunikę 

nałożoną w 1988 r. na biskupów konsekrowanych przez abpa Marcelo Lefebvra z Tow. Św. 

Piusa X (SSPX). 

 Również w 2009 r. papież ogłosił konstytucję Anglicanorum Coetibus, która 

zezwala na ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą dołączyć do Kościoła 

katolickiego. Dokument ten ustanowił normy dla członków laikatu i kleru anglikańskiego 

nawracających się, by żyć jako katolicy.   

 Sensacją tego pontyfikatu był fakt rezygnacji z urzędu. Niektórzy byli przekonani, 

że przyczyną rezygnacji Benedykta XVI były różne naciski zewnętrzne. W wywiadzie z 

                                                 
1 https://www.lifesitenews.com/analysis/benedict-xvi-exposed-the-destructive-lies-of-gender-ideology-

and-the-lgbt-movement/?utm_source=daily-usa-2023-01-24&utm_medium=email 
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Peterem Seewaldem, opublikowanym jako „testament Benedykta”, twierdzi on, że to 

absolutna bzdura. „Nikt nie próbował szantażować mnie. Gdyby były takie próby nie 

ustąpiłbym”. Decyzję podjął w pełnej wolności. Przyczyną była ciągła bezsenność i kruchość, 

o czym przekonał się po wypadku w łazience w czasie meksykańskiej wizyty. 

 Chyba najbardziej zapamiętaną decyzją Benedykta XVI był dokument Summorum 

Pontificum, z 2007 r., który pozwalał wszystkim księżom na całym świecie, bez specjalnej 

zgody swych biskupów, odprawiać Mszę trydencką, czyli po łacinie i według starego rytu. 

Gdy jego następca papież Franciszek tę Mszę ograniczył dokumentem Traditiones Custodes, 

emerytowany papież wysłał list z poparciem do FSSP Bractwa św. Piotra. Sekretarz papieża 

Abp Georg Gänswein twierdzi, że TC spowodowało u Benedykta XVI ból serca, że oceniał tę 

decyzję Franciszka jako błędną. 

 Gdy kardynałowie Burke, Cafarra, Meisner i Brandmüller zgłosili dubia po 

encyklice Franciszka Amoris laetitia, Benedykt XVI wyraził zdziwienie, że Franciszek nie 

odpowiedział (twierdzi Gänswein). 

 Gdy papież Franciszek konsekrował Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi 

25 marca 2022 r., papież emeryt dołączył do niego. To był ważny gest. 

 Po śmierci Benedykta rzecznik Białego Domu powiedziała, że prezydent Biden 

nie pojedzie na pogrzeb Benedykta XVI, „zgodnie z jego i Watykanu życzeniem”. Pewno 

Watykan nie chciał, by świat zobaczył, że zwolennik aborcji publicznie w Watykanie 

przyjmuje Komunię Św. 

 Po wyborze Ratzingera na papieża były głosy, że nie będzie on akceptowany w 

Polsce jako Niemiec, szczególnie po pontyfikacie Wojtyły. Nic takiego się nie stało. Właśnie 

fakt, że był to współpracownik Jana Pawła II spowodował, że w Polsce Benedykt XVI był 

serdecznie zaakceptowany. Szczególnie zaskarbił sobie serca Polaków swoją wizytą w 

Oświęcimiu, gdzie jako Niemiec zamanifestował ekspiację za zbrodnie hitlerowskie. 

 

Wojna na Ukrainie trwa 

 

 Cieszono się w Polsce, że po raz drugi w roku odwiedza nas prezydent USA 

Biden, że jesteśmy ważni. A tu okazało się, że wizyta w Polsce była tylko fasadą, kamuflażem 

na przykrycie faktu, że Biden odwiedza Kijów. Odważny! Nie wiemy czy namawiał 

Ukraińców do rozmów pokojowych. Publicznie tylko obiecywał dalsze wsparcie w dostawach 

pieniędzy i sprzętu wojskowego. 

 Ameryka dotąd angażowała się w wojny na świecie, gdzie przeciwnik nie mógł jej 

zagrozić na jej własnym terenie i gdzie klęska nie mogła wpłynąć na jej własne sprawy 

(Wietnam, Syria, Afganistan). Z wojną na Ukrainie jest inaczej. Tam Ameryka się nie włączy 

inaczej, jak przez zbrojenie Ukrainy i sankcje wobec Rosji, bo przeciwnik, Rosja, może jej 

zagrozić. Okazało się jednak, że sankcje wobec Rosji są nieskuteczne (Polska do lutego 2023 

sprowadzała ropę z Rosji – zaprzestała, bo Putin przerwał dostawy) i nie tak łatwo Rosję 

przepędzić z Ukrainy. Nadzieje na upadek Putina, czy szybki rozpad Rosji okazały się płonne. 

Spójność społeczna w Rosji okazała się silną. Ukraina straciła 150 000 obywateli, ma 

ogromne zniszczenia infrastruktury i straciła mnóstwo sprzętu wojskowego. Czy zdoła jeszcze 

długo walczyć? Oby. Nie jest wykluczone, że będzie musiała zgodzić się na jakiś kompromis, 

czyli na uznanie zwycięstwa Rosji. W USA coraz częściej mówi się o konieczności 

rozwiązania dyplomatycznego, czyli jakiejś ugody na zakończenie wojny. W praktyce 

oznaczać to będzie oddanie Rosji jakichś terytoriów ukraińskich (Krym, Donbas) oraz 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html
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zapewnienie, że Ukraina nie wejdzie do NATO2. Siły, które dążyły do tej wojny, by obalić 

reżym Putina, w Rosji dzisiaj widzą, że tego nie da się zrobić. Wojna stała się permanentną. 

Stąd apele o negocjacje pokojowe lub nawet o rosyjskie zwycięstwo3. Życzę Ukrainie 

zwycięstwa, ale to może być nieosiągalne. 

 Prezydent Biden spotkał się w Polsce z Donaldem Tuskiem i marszałkiem senatu 

prof. Grodzkim, ale nie spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i marszałek sejmu Witek. To 

ukazuje jaki ma stosunek do władzy w Polsce. 

 Z okazji pobytu we Lwowie prezydent Andrzej Duda odwiedził cmentarz Orląt 

Lwowskich. Skomentował to słowami „Na tym cmentarzu pogrzebani są obrońcy 

Rzeczypospolitej, obrońcy Lwowa przed sowiecką agresją, Orlęta Lwowskie. ... Tym razem 

oddaliśmy hołd poległym polskim żołnierzom, oddaliśmy także hołd żołnierzom ukraińskim, 

którzy zginęli w obronie Ukrainy od 2014 roku i tym, którzy także i wcześniej, ramię w ramię 

z polskimi żołnierzami, bronili Rzeczypospolitej”. (Podkreślenia moje). 

 Po co takie bzdury?! Dzisiaj popieramy wysiłki wojskowe Ukrainy, ale nie ma 

powodu by przeinaczać historię. Orlęta Lwowskie walczyły z Ukraińcami o polskość Lwowa. 

W II wojnie światowej Ukraińcy popierali Niemców – walczyliśmy z nimi np. w Powstaniu 

Warszawskim. 

 Leszek Miller powiedział „Prezydent Duda na Ukrainie cieszy się największym 

zaufaniem wśród wszystkich przywódców na świecie - 87%. W Polsce ufa mu tylko 39% 

Polaków. Może po zakończeniu prezydentury Duda będzie ubiegał się o urząd prezydenta na 

Ukrainie.”. 

 Na komisariatach policji w Polsce rozwieszono ogłoszenia w języku ukraińskim, o 

treści: ”Polska Prokuratura i organy ścigania prowadzą śledztwo w celu ukarania sprawców 

zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy. Śledztwo ma charakter 

międzynarodowy i prowadzone jest m.in. we współpracy z Prokuraturą Generalną Ukrainy i 

Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Jeśli byłeś świadkiem zdarzeń, które mogą 

stanowić zbrodnię wojenną, skontaktuj się z najbliższą policją lub prokuraturą i złóż zeznania. 

Otrzymasz pomoc tłumacza i w razie potrzeby psychologa. Twoje zeznania będą potrzebne w 

śledztwie. Pracujemy razem, aby ukarać winnych.” Trybunał w Hadze zaczął działać!4 

  Irytuje mnie to, że chcąc ofiarować Ukrainie czołgi Leopardy musimy uzyskać 

zgodę Niemiec. Co to za umowa kupna, że po zapłaceniu za towar jeszcze sprzedawca ma 

prawo decydować jak go wykorzystamy? Musimy wyzwolić się od takiej zależności od 

Niemców. 

 

NOTATKI 

 

Trydent i Parczewo 

 Jest w Bibliotece Kórnickiej dokument „Institutiones” świadczący o przyjęciu 

Soboru Trydenckiego jako prawa własnego, administracyjnego Królestwa Polskiego na 

Sejmie w Parczewie w 1564 r., pod przywództwem króla Zygmunta Augusta5. Nigdy o tym 

                                                 
2 https://www.lifesitenews.com/opinion/its-beginning-to-look-like-the-establishment-will-throw-zelensky-
under-the-bus-to-save-face/?utm_source=digest-freedom-2023-02-07&utm_medium=email 
3 https://www.lifesitenews.com/analysis/is-former-us-marine-corps-intelligence-officer-scott-ritter-wrong-

to-pray-for-a-russian-victory/?utm_source=digest-canadian-2023-02-17&utm_medium=email 
4 https://www.bibula.com/?p=138357 
5 https://swietatradycja.wordpress.com/2022/11/12/tajemniczy-i-ukryty-przed-polakami-dokument-

niepodleglej-polski/ 
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nie słyszałem. To przecież tak ważne jak Chrzest Polski, poświęcenie Polski Matce Bożej, 

Śluby Jana Kazimierza, konkordat ze Stolicą Apostolską itd. 

 

### 

 

Schizma w Niemczech 

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec bp. Georg Bätzing z diecezji 

Limburg ogłosił nowe wytyczne dotyczące podejścia Kościoła do seksualności. Stwierdza, że 

dotychczasowe nauczanie Kościoła było zbyt opresyjne i w diecezji uznał związki 

homoseksualne za akceptowaną formę życia. Wyrażono też chęć błogosławienia par 

jednopłciowych6. To ewidentna schizma. 

 Kościół w Niemczech planował powołanie „komisji synodalnej”, która miała 

przygotować „radę synodalną” do zarządzania kościołem w Niemczech. Papież Franciszek 

zabronił tego, ale bp. Bätzing upiera się, że plany te będą kontynuowane. W kwietniu 2022, 70 

biskupów świata ostrzegło Niemcy, że ich droga synodalna wiedzie do schizmy7. 

 Są też jednak pozytywne sygnały. Wśród młodzieży i wśród młodych księży 

rośnie poparcie dla tradycyjnych postaw i sprzeciw wobec tej rosnącej schizmy8. 

 

### 

 

Niemcy przeciw elektrowniom atomowym w Polsce 

 Wschodnie landy Niemieckie wyraziły sprzeciw do Unii Europejskiej w sprawie 

polskich planów budowania elektrowni atomowych. Niemcy boją się takich konsekwencji jak 

po katastrofach w Czarnobylu i Fukushimie, ale aktywność swoich własnych elektrowni 

atomowych przedłużają w związku z utratą dostaw gazu i ropy z Rosji9. 

 

### 

 

Compact Geschichte 

 Magazyn AfD (Alternatywa dla Niemiec) o tej nazwie, nr. 17 ze stycznia 2023 

obwinia Polskę o II wojnę światową. To nasz szowinizm, antyniemieckość i antyżydowskość, 

wypędzenia i nasze obozy koncentracyjne dla dysydentów sprawiły, że Niemcy i ZSRR 

zareagowały najazdem z września 1939. AfD to licząca się partia w Niemczech o 10% 

poparciu. Jest najsilniejsza w sąsiadującej z nami Meklemburgii. Oczywiście, magazyn 

przypomina, że zabraliśmy Niemcom ich ziemie i wypędziliśmy ludność niemiecką 

powodując przy okazji ich ogromne straty (2 mln zabitych – stare hasło, nie potrafią 

udokumentować nawet 200 zabitych z okazji przesiedleń). 

 

### 

                                                 
6 https://www.fronda.pl/a/Schizma-w-Niemczech-Diecezja-bp-Batzinga- 

oficjalnie-wypowiada-posluszenstwo-Rzymowi,210222.html 
7 https://www.lifesitenews.com/news/pope-forbids-permanent-synodal-council-in-germany-while-
bishops-conference-president-remains-defiant/?utm_source=digest-profamily-2023-01-

27&utm_medium=email 
8 https://www.lifesitenews.com/blogs/remnant-of-faithful-catholics-offers-hope-as-german-synodal-way-
hurtles-church-toward-schism/?utm_source=daily-usa-2023-01-27&utm_medium=email 
9 https://notesfrompoland.com/2022/12/16/german-states-oppose-construction-of-polands-first-nuclear-

power-plant/?mc_cid=7fea155b81&mc_eid=4d0c71f2de 
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Nienawiść do Niemców 

 Paweł Stachowiak rozwodzi się nad tematem polskiej nienawiści do Niemców po 

II wojnie światowej (Przewodnik Katolicki, nr, 4, 29.I.2023). Cieszą go, i słusznie, dobre 

stosunki przygraniczne na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Ocenia, że Polacy obwiniali za 

zbrodnie wojenne wszystkich Niemców, nie tylko hitlerowców, czy nazistów, w myśl 

ciągnącej się od Krzyżaków, poprzez Fryderyka Wielkiego, Bismarcka, aż po Hitlera trwałej 

anty-niemieckości. Zapomina jednak wspomnieć o słowach episkopatu Polski do episkopatu 

Niemiec: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które dały nam możliwość uregulowania 

wzajemnych stosunków międzypaństwowych. My jesteśmy chrześcijanami i długo urazy nie 

trzymamy. 

 

### 

 

Protestanci a prymat papieża 

 Marcin Hintz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-

augsburskiego twierdzi, że protestanci byliby skłonni przyjąć prymat papieża na tej samej 

zasadzie jak prymat patriarchy Konstantynopola nad różnymi kościołami prawosławnymi, bez 

wymogu posłuszeństwa doktrynalnego. Chodzi o zwierzchność symboliczną10. Nie o taką 

jedność nam chodzi. To błędne meandry ekumenizmu. 

 

### 

 

Świątynia synkretyczna 

 W Emiratach Arabskich otwarto Dom Abrahamicznej Rodziny (AFH), czyli 

świątynię trójwyznaniową, z pomieszczeniami dla muzułmanów, żydów i katolików. Na 

otwarciu, Watykan reprezentował kardynał Michael Fitzgerald, emerytowany Prezydent 

Papieskiej Rady do Dialogu Międzyreligijnego. Pomysł odwołuje się do deklaracji z Abu 

Dhabi papieża Franciszka i wielkiego imama z al-Azhar, Ahmed el-Tayeba, którzy wspólnie 

ogłosili, że „Bóg pragnie istnienia różnych religii”11. To herezja!  Swego czasu był pomysł 

powołania świątyni ekumenicznej na Majdanku koło Lublina. Mocno zwalczałem ten pomysł. 

Na szczęście z niego zrezygnowano. Mam nadzieję, że także AFH nie zafunkcjonuje. 

 

### 

 

Infiltracja komunistyczna 

 Dr Paul Kangor w swojej książce pt. „The Devil and Bella Dodd” opisuje jak 

Bella Dodd, zadeklarowana stalinistka, zdołała w latach trzydziestych i czterdziestych XX 

wieku wprowadzić około 1000 komunistów do katolickich seminariów w USA. Wielu z nich 

osiągnęło wysokie stanowiska w Kościele. Na starość Dodd powróciła do wiary katolickiej i 

poinformowała o swojej działalności infiltracyjnej z czasów gdy była komunistką12. 

 

### 

                                                 
10 https://www.ekai.pl/bp-marcin-hintz-gdyby-jezus-zyl-dzis-w-gronie-apostolow-byloby-szesc-kobiet/ 
11 https://www.lifesitenews.com/news/pope-backed-interreligious-abrahamic-family-house-opens-in-abu-
dhabi/?utm_source=daily-usa-2023-02-24&utm_medium=email 
12 https://www.lifesitenews.com/blogs/you-wont-believe-how-many-communists-infiltrated-the-catholic-

church-in-1930s-america/?utm_source=daily-canada-2022-12-21&utm_medium=email 
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Papież komunistą 

 „Kiedy patrzę na Ewangelię tylko z socjologicznego punktu widzenia, tak, jestem 

komunistą i był nim też Jezus” – powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla America 

Magazine, czasopisma wydawanego przez jezuitów w Stanach Zjednoczonych. „Komuniści 

ukradli nam trochę chrześcijańskich wartości. Inni uczynili z nich katastrofę.”, mówi dalej 

papież Franciszek13. Czy potrzebna nam rehabilitacja komunizm? 

 

### 

 

Papież konserwatystą 

 Teolog Stanisław Obirek inaczej ocenia papieża Franciszka po tym wywiadzie14: 

 „Jeden z najlepszych znawców współczesnego katolicyzmu, włoski socjolog 

Marco Marzano, swoją książkę poświęconą pontyfikatowi Franciszka zatytułował znamiennie 

„La chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata” („Kościół nieruchomy. Franciszek i 

nieudana rewolucja”). Marzano ma rację. Witany entuzjastycznie jako rewolucjonista, 

argentyński papież niczego w Kościele nie zmienił... [Z]naków zapowiadających głęboką 

zmianę było sporo. Dzisiaj wydaje się, że Franciszek uchyla się od odpowiedzialności za 

konsekwencje procesu, który sam wprawił w ruch... [W] ostatnim dniu wizyty niemieckich 

biskupów Franciszek nie pojawił się na spotkaniu, tylko wysłał przedstawicieli Kurii 

Rzymskiej. Owszem, tych najważniejszych, ale to oni sformułowali wcale nie zawoalowane 

zarzuty wobec „niemieckiej drogi synodalnej”... W Niemczech gest papieża został odczytany 

jako upokorzenie... Natomiast wystąpienie kardynałów Marca Quelleta (Kongregacja do 

Spraw Biskupów) i Louisa Ladarii (Kongregacja Nauki Wiary) ... należy odczytać jako 

jednoznacznie potępienie niemieckiej drogi synodalnej. Quellet ... [z]arzucał biskupom 

niemieckim, że nadużywają problemu nadużyć seksualnych kleru ... do przeforsowania 

innych, jego zdaniem niedopuszczalnych, reform. Chodziło oczywiście o możliwość 

dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich, zniesienia celibatu i zmiany katolickiej doktryny 

w sprawach seksualnych... Swoistym komentarzem do nieobecności Franciszka na spotkaniu 

kończącym „ad limina” niemieckich biskupów może być obszerny, ekskluzywny wywiad, 

udzielony [10 dni później] przez papieża pismu amerykańskich jezuitów America. Niestety, 

nie potwierdza on optymizmu Bätziga. Bergoglio objawia się w nim jako obrońca 

fundamentalistycznej wersji katolicyzmu. Nie ma w nim śladu entuzjazmu i gotowości do 

zmian, jakie znamy z jego pierwszych wywiadów, na przykład z Eugenio Scalfari z La 

Reppublica czy z Antonio Spadaro z jezuickiego pisma La Civilta Cattolica... Franciszek 

broni w nim konserwatywnego stanowiska w sprawie możliwego kapłaństwa kobiet, a więc 

jednego z najważniejszych postulatów niemieckich katolików. Odwołuje się przy tym do 

kontrowersyjnego stanowiska Jana Pawła II, który absolutnie wykluczył kapłaństwo kobiet, 

powołując się na przykład Jezusa, który na apostołów powołał tylko mężczyzn... Podobne 

zażenowanie budzi przedstawiona w rozmowach Franciszka osobliwa teologia kobiecości, 

realizującej się jakoby najpełniej w służbie. Jako żywo przypomina ona tzw. nowy feminizm 

Karola Wojtyły. To samo zresztą dotyczy stosunku Franciszka do aborcji i ochrony życia od 

poczęcia...[Papież] wielokrotnie krytykował teorię gender, powtarzając ... że jest to ideologia 

sprzeczna z chrześcijaństwem. Podobnie podtrzymał decyzję swoich poprzedników, że do 

seminarium nie mogą być przyjmowane osoby homoseksualne.”  

                                                 
13 https://pch24.pl/papiez-franciszek-jestem-komunista-i-byl-nim-tez-jezus/ 
14 https://oko.press/franciszek-rewolucja-ktorej-nie-bylo 

https://www.libreriauniversitaria.it/chiesa-immobile-francesco-rivoluzione-mancata/libro/9788858128152
https://www.americamagazine.org/faith/2022/11/28/pope-francis-interview-america-244225
https://www.americamagazine.org/faith/2022/11/28/pope-francis-interview-america-244225
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Więcej o tym wywiadzie Obirka: https://www.ncregister.com/commentaries/five-takeaways-

from-pope-francis-latest-interview?utm_source=&utm_medium= 

deployer&utm_campaign=Newsletter&utm_term= 

 

### 

 

Papież spotkał się z buddyjskimi mnichami 

 Papież Franciszek spotkał się z buddyjskimi mnichami z Kambodży. Pochwalił 

ich za popieranie „nawrócenia ekologicznego” czyli życia bliżej natury. „Nawrócenie 

ekologiczne ma miejsce wtedy, gdy ludzie uznają ludzkie korzenie obecnego kryzysu 

ekologicznego; gdy prawdziwa skrucha prowadzi do spowolnienia lub zatrzymania 

szkodliwych procesów, ideologii i praktyk, które nie szanują stworzenia” powiedział papież. 

Ma to ułatwić buddyjsko-chrześcijański dialog. Pochwalił ich program życia zwany „metta” 

(polegającej na nieszkodzeniu żywym istotom) oraz „przekazy jakie zostawił Budda jako 

dziedzictwo dla swoich wyznawców (Pratimoksa)15.” 

 

### 

 

Papież broni homoseksualistów 

 Papież Franciszek powiedział, że homoseksualizm to nie przestępstwo – to tylko 

grzech. Czyli zrównał akty homoseksualne z heteroseksualnym cudzołóstwem. Nie chce by 

prawo cywilne zabraniało aktów homoseksualnych, jak jest w wielu krajach świata. 

Kryminalizację sodomii ocenia jako niesprawiedliwą16. 

 

### 

 

Finansowanie aborcji 

 Kongres USA pracuje nad ustawą, która ma pozwolić na finansowanie aborcji 

przez państwo z pieniędzy podatników. Na to zareagował episkopat USA listem do obu izb 

kongresu wzywającym do poparcia uchwały odrzucającej tę możliwość. Prezydent Biden 

zareagował nas ten list uwagą, że nie wszyscy biskupi popierają ten list oraz, że nie ma on 

poparcia papieża17. Jak na razie Watykan milczy w tej sprawie. 

 

### 

 

Satanistyczna klinika aborcyjna 

 W Nowym Meksyku, USA, sataniści powołują do istnienia klinikę aborcyjną 

imienia matki sędziego Alito (“Samuel Alito’s Mom’s Satanic Abortion Clinic,”) 18. O co 

chodzi? Sędzia ten jest autorem decyzji sądu najwyższego USA likwidującego decyzję Row 

and Wade, która zmuszała wszystkie stany do akceptowania aborcji. To wielki, przełomowy, 

                                                 
15 https://www.lifesitenews.com/news/pope-meets-with-buddhist-group-to-discuss-need-for-ecological-

conversion/?utm_source=daily-usa-2023-01-20&utm_medium=email 
16 https://www.lifesitenews.com/blogs/pope-francis-says-bishops-who-encourage-anti-sodomy-laws-need-

conversion-says-church-must-fight-such-laws/?utm_source=daily-usa-2023-01-26&utm_medium=email 
17 https://www.lifesitenews.com/news/biden-outrageously-claims-pope-doesnt-support-us-bishops-call-to-
halt-taxpayer-funded-abortions/?utm_source=daily-usa-2023-02-01&utm_medium=email 
18 https://www.lifesitenews.com/news/satanists-open-new-mexico-abortuary-named-after-justice-samuel-

alitos-mother/?utm_source=daily-canada-2023-02-02&utm_medium=email 
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sukces obrońców życia. Alito urodził się w 1950 r. Wtedy aborcja była zakazana. Gdyby była 

dopuszczalna, matka Alito mogłaby go abortować, ale bidula nie mogła. Stąd dzisiaj kłopot 

dla aborcjonistów. W ten sposób próbują zaznaczyć swą nienawiść do Alito. 

 

### 

 

Transplantacje a eutanazja 

 W Quebek potroiła się dostępność organów do transplantacji po wprowadzeniu 

dopuszczalności eutanazji w 2015 r. 19. 

 

### 

 

Pokolenia księży 

 Nowe badanie w USA wykazało, że młodsi księża są bardziej konserwatywni. Ci, 

wyświęceni przed 1980 r., w 80% popierają pontyfikat Franciszka, a ci wyświęceni po 2010 r. 

tylko w 20%. Negatywnie ocenia papieża 50% księży z tej kategorii wiekowej. Są oni też 

bardziej wierni tradycyjnym naukom Kościoła20. 

 

### 

 

Ostrzeżenie przed tradycjonalistami 

 Okazuje się, że wywiad USA ostrzega przed Radykalnymi Konserwatywnymi 

Katolikami (RTC). Stawia ich w tej samej kategorii co Ku Klux Klan21. 

 

### 

 

USA a likwidacja rurociągów 

 Początkowo USA zaprzeczało udziału w likwidacji rurociągów North Stream I i 

II, co nastąpiło już po wybuchu wojny na Ukrainie. Są głosy, że USA planowało to od dawna. 

Nie chcą dawać Rosji kontroli nad energetyką europejską. Likwidacja tych rurociągów 

zmusza Niemcy i całą Europę do zależności od dostaw gazu z USA. Operację dokonano 

podobnie jak uprzednią, na morzu Ochockim w 1971 roku. Istnieje opinia, że podmorscy 

nurkowie zainstalowali bomby przy rurociągach w czasie manewrów morskich NATO na 

Bałtyku. Potem zdalnie odpalono te bomby, gdy już amerykańskiej floty nie było na Bałtyku. 

Pierwotnie oskarżono Rosję o te wybuchy, ale USA nadal się do operacji nie przyznaje22. 

Radosław Sikorski od początku chwalił za to USA. 

 

### 

 

 

 

                                                 
19 https://www.lifesitenews.com/news/organs-sourced-from-euthanasia-victims-have-nearly-tripled-in-
quebec-report/?utm_source=daily-canada-2023-02-15&utm_medium=email 
20 https://www.lifesitenews.com/news/survey-finds-younger-priests-are-far-more-faithful-to-church-

teaching-than-older-clergy/?utm_source=daily-usa-2022-12-23&utm_medium=email 
21 https://www.nationalreview.com/news/fbi-internal-memo-warns-against-radical-traditionalist-catholic-

ideology/ 
22 https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream 
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Msza a poglądy 

 Ks. Donald Kloster dokonał porównania katolików uczęszczających na msze 

Novus Ordo z tymi, którzy chodzą na msze trydenckie. Okazało się, że 89% uczestników 

mszy Novus Ordo popiera antykoncepcję. a tylko 2% tych co chodzą na msze trydencką. Ci 

pierwsi w 51% popierają aborcję, a ci drudzy w 1%. Ci pierwsi w 67% popierają związki 

jednopłciowe, a ci drudzy w 2%. Kobiety, które chodzą na msze Novus Ordo mają średnio 2,1 

dzieci, a kobiety chodzące na mszę trydencką średnio 3,8 dzieci.23. Ciekawe! 

 

### 

 

Płeć Boga 

 Kościół anglikański zastanawia się nad zmianami w liturgii, by stosować płciowo 

neutralne przymiotniki odnosząc się do Boga. Powołali w tym celu specjalną komisję. Są już 

protesty wobec jej działalności24. Oczywiście Pan Bóg może być zarówno męski, jak i żeński, 

ale ukazał nam się jako Mężczyzna (Jezus), a Ten kazał modlić się „Ojcze nasz”. 

Zadziwiająca jest ta gotowość anglikanów do poddawania się poprawności politycznej. 

 

### 

 

Szczepionki szkodzą? 

 „Mamy już dobrze udokumentowany związek między szczepionkami mRNA 

COVID-19 a zakrzepami krwi, zapaleniem mięśnia sercowego, zawałami serca i udarami. Do 

tego dochodzi wzrost liczby przypadków pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów 

onkologicznych, którzy zmuszeni zostali do przyjęcia szczepień przeciw koronawirusowi” – 

ostrzega londyński onkolog z St. George’s University prof. Angus Dalgleish25. 

 Podobną opinię ogłosiło badanie wykonane w USA26. dane rządowe wykazały 

porównując szczepionkę przeciw grypie ze szczepionką przeciw Covid-19 że ta druga daje 57 

razy więcej poronień, 38 razy więcej martwych dzieci przy porodzie i 1200 razy więcej 

anomalii przy miesiączkowaniu.   

 Warto o takich głosach pamiętać, choć ogólnie uważa się te szczepionki przeciw 

Covid-19 za korzystne. Nie były do końca przebadane. 

 

### 

 

Przymusowa transfuzja 

 W Nowej Zelandii władze odebrały rodzicom dziecko, bo nie godzili się, by w 

ramach koniecznej operacji serca dokonano transfuzji krwi od dawcy, który pobrał 

szczepionkę przeciwko Covidowi. Rodzice przedstawili oferty nie zaszczepionych dawców 

krwi, ale władze tego nie uwzględniły27. 

### 

                                                 
23 https://www.lifesitenews.com/analysis/latest-data-show-latin-mass-continues-to-flourish-in-the-us-

despite-vatican-suppression/?utm_source=digest-freedom-2023-02-21&utm_medium=email 
24 https://www.lifesitenews.com/news/church-of-england-considering-use-of-gender-neutral-language-to-

refer-to-god/?utm_source=daily-world-2023-02-09&utm_medium=email 
25 https://pch24.pl/prof-dalgleish-gwaltowny-wzrost-liczby-pacjentow-onkologicznych-z- 
26 szybko-pogarszajacym-sie-stanem-po-szczepionkach-mrna 
27 https://www.lifesitenews.com/news/new-zealand-govt-seizes-baby-after-parents-refuse-covid-jab-

tainted-blood-for-childs-heart-surgery/?utm_source=daily-canada-2022-12-08&utm_medium=email 
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Zakaz zwalczania aborcji 

 Ks. François Schneider, proboszcz 17 niewielkich parafii we wschodniej Francji, 

otrzymał zakaz wypowiedzi publicznych. Decyzja biskupa nastąpiła po tym, jak w jednym z 

kazań kapłan wymownie zobrazował krwawe oblicze przemysłu aborcyjnego. Wypowiedź 

padła w kontekście politycznej debaty nad wpisaniem do francuskiej konstytucji tzw. prawa 

do aborcji. 

 Kazanie określone jako „kontrowersyjne” ks. Schneider wygłosił podczas Mszy 

św. upamiętniającej rozejm w Compiègne (11 listopada 1918 r.), kończący zmagania na 

froncie zachodnim podczas I wojny światowej.  

 „Aborcja zabiła na świecie więcej ludzi niż Wielka Wojna” podkreślał, zachęcając 

francuskich polityków by „poszli za przykładem” węgierskiego premiera Victora Orbana, 

który promuje politykę prorodzinną i „podejmuje odważne decyzje”. Nagranie z kazania 

zdobyło sporą popularność w sieci, wywołując krytykę i oburzenie zwolenników aborcji28. 

 

### 

 

Mniej ciąż u nastolatków 

 Nowe badania w USA wykazały, że maleje częstotliwość ciąż u nastolatków. Nie 

ma to związku z aborcją, ona nie rośnie. Młodzież później rozpoczyna życie płciowe (Bogu 

dzięki!) i częściej stosuje antykoncepcję. Późniejsze rozpoczynanie życia płciowego ma 

związek z powszechniejszym oglądaniem pornografii, która wystarcza jako bodziec 

seksualny29. To przykry wniosek z tego studium. 

 

### 

 

Martwe macice 

 Anna Smajdor, profesor Filozofii i Etyki Uniwersytetu w Oslo, zaproponowała, by 

wykorzystać macice kobiet uznanych za martwe mózgowo jako surogatki. Skoro martwe 

mózgowo mogą donosić swoje ciąże do chwili porodu to przecież można im implantować 

płody z procedury in vitro, by je donosiły do porodu. Ich organy nadają się i są 

wykorzystywane do transplantacji, więc czemu nie można by je wykorzystywać jako 

surogatki. Ewentualne komplikacje w czasie ciąży są nie istotne, bo one i tak nie żyją, a płody 

z in vitro i tak są często abortowane30. 

 Kościół musi się wreszcie wypowiedzieć na temat śmierci mózgowej. 

 

### 

 

Poród z IUD 

 W USA 19 letnia Violeta Quick nie chciała mieć dzieci więc dała sobie 

implantować wkładkę domaciczną (IUD – interuterine device) jako środek antykoncepcyjny 

                                                 
28 23 XI 22 PCH 24 
29 https://www.lifesitenews.com/blogs/good-news-teenage-pregnancies-are-in-decline-and-its-not-
because-of-abortion/?utm_source=digest-profamily-2023-01-06&utm_medium=email 
30 https://www.lifesitenews.com/analysis/whole-body-gestational-donation-norwegian-ethicist-suggests-

using-brain-dead-women-as-surrogates/?utm_source=daily-usa-2023-02-04&utm_medium=email 
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(właściwie wczesnoaborcyjny, bo uniemożliwia zagnieżdżenie zarodka w macicy). Mimo tego 

zaszła w ciążę i urodziła synka z tą wkładką IUD w ręku31.  

 

### 

 

Brak ojców 

 W USA 90% dzieci bezdomnych i uciekających z domów, 63% prób 

samobójczych u nastolatków, 85% dzieci z zaburzeniami psychicznymi, to dzieci z domów, 

gdzie nie ma ojca. 82% tych co organizują strzelaniny to ludzie bez ojców. 70% młodzieży 

znajdujących się w zakładach poprawczych i 85% młodzieży w więzieniach to dzieci z 

domów bez ojca. 71% dzieci zażywających narkotyki pochodzi z domów bez ojca. W USA 

23% dzieci żyje w domach z tylko jednym rodzicem. Jest to najwyższy wskaźnik na świecie. 

Światowa średnia to 7%. W tak licznych krajach jak Chiny, czy Indie jest to tylko 

odpowiednio 3% i 4%32. Oto skutki łatwości uzyskiwania rozwodów. 

 Ostatnio w USA, po ograniczeniu aborcji przez Sąd Najwyższy, znacznie 

zwiększyła się liczba mężczyzn poddających się wazekotomii. Nie chcą mieć kłopotów z 

niechcianymi ciążami33. Nie o takich ojców chodzi! 

 

### 

 

Mniej małżeństw 

 W USA spada liczba małżeństw. W 2015 r. było 50% ludzi zaślubionych, a 

obecnie jest tylko 45%. Ten spadek, niestety, dotyczy też katolików, chociaż mają wyższe 

procenty, ale także jest ostatnio spadek. Coraz częściej ludzie odkładają ślub na później34. 

 

### 

 

Skasować rodziny 

 Ukazała się książka Sophie Lewis pt. „Abolish the Family. A Manifesto for Care 

and Liberation” (Znieść rodzinę. Manifest opieki i wyzwolenia). Wraca do dawnego planu 

marksistów, by wychowywaniem dzieci zajęło się państwo i by uwolnić od tego rodziców. 

Autorka współpracuje z Georgem Sorosem w ramach organizacji „Otwarta Demokracja”35.  

 

### 

 

Ślub Bidena 

 Prezydent USA, katolik wziął ślub z protestantką, rozwódką, w protestanckiej 

kaplicy na terenie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, 17 czerwca 1977 r. Lokalna 

katolicka parafia, chociaż ma odnotowane różne śluby odbyte w tej kaplicy ONZ, nie ma 

żadnej wzmianki o ślubie Bidena. Czy jego żona dostała unieważnienie ślubu? Czy byli 

                                                 
31 https://www.lifesitenews.com/analysis/newborn-baby-boy-shocks-nurses-by-emerging-from-mothers-

womb-holding-iud/?utm_source=daily-usa-2023-02-14&utm_medium=email 
32 https://www.lifesitenews.com/opinion/children-in-our-society-are-suffering-deeply-from-widespread-

fatherlessness/?utm_source=daily-world-2023-01-14&utm_medium=email 
33 https://www.hli.org.pl/pl/newsy/8087-nie-chca-miec-dzieci-duzy-wzrost-liczby-mezczyzn-
przeprowadzajacych-wazektomie-w-protescie-przeciwko-zakazom-aborcji.html 
34 https://www.catholicworldreport.com/2023/01/13/why-arent-young-catholics-marrying/ 
35 https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/635235-znow-ktos-chce-uszczesliwic-ludzkosc 
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przygotowani do katolickiego ślubu? Czy to ksiądz katolicki im ślubu udzielał i czy był do 

tego uprawniony? Czy ślub odbył się zgodnie z prawem kanonicznym? Na te pytania diecezja 

nie ma żadnych odpowiedzi36. 

 

### 

 

Cena aborcji 

 Od urodzenia do śmierci, średni Amerykanin wyprodukuje około miliona dolarów 

więcej niż skonsumuje. Patrząc na to z innej strony, każda aborcja to wielka strata 

materialna.37 

 

### 

 

Dziewięcioraczki 

 Jedyne na świecie dziewięcioraczki opuściły szpital i są już w domu38. Urodziły 

się w Maroku, ale pochodzą z Mali. 4 chłopców i 5 dziewczynek. Urodziły się przez cesarskie 

cięcie w 30 tygodniu ciąży 4 maja 2021 r. Przez 19 miesięcy dzieci te wraz z rodzicami 

przebywały w szpitalu w Maroku. Przy urodzeniu ważyły od 500 do 1000 gramów. 

Oczywiście trafiły do Księgi Guinessa. 

 

### 

 

Usunięcie księdza 

 Ks. Frank Pavone, znany działacz antyaborcyjny, szef organizacji Priests for Life 

(Księża za Życiem), były członek Papieskiej Akademii Życia i Papieskiej Rady ds. Rodziny, 

został 9.XI.22, decyzją Watykanu, usunięty ze stanu kapłańskiego. Jako przyczynę podano, 

szerzenie “zniesławiających informacji w sieciach społecznościowych i uporczywe 

nieposłuszeństwo wobec wskazań prawnych jego biskupa diecezjalnego”, bpa Patryka Zurka z 

diecezji Amarillo, Teksas. Ks. Pavone służył w kilku diecezjach. Ta enigmatyczna decyzja nic 

nie wyjaśnia. Ks. Pavone nie dostał prawa odwołania się od tej decyzji, co oznacza, że za nią 

stoi sam papież Franciszek39. Obrońcy życia na całym świecie są oburzeni40. 

 

### 

 

Homoseksualni księża 

 50 włoskich księży opublikowało list, w którym oświadczają, że są homoseksualni 

i że nie zgadzają się z nauką Kościoła w sprawie homoseksualizmu41.  

                                                 
36 https://www.lifesitenews.com/opinion/was-joe-and-jill-bidens-1977-wedding-at-the-united-nations-

done-according-to-canon-law/?utm_source=daily-usa-2023-02-04&utm_medium=email 
37 https://washingtonstand.com/commentary/abortions-cost-to-the-economy 
38 https://www.theepochtimes.com/mkt_app/worlds-only-nonuplets-5-girls-and-4-boys-finally-head-

home-at-19-months-old_4939464.html 
39 https://www.lifesitenews.com/news/fr-pavones-laicization-came-from-pope-francis-himself-canon-

lawyer/?utm_source=daily-canada-2022-12-21&utm_medium=email 
40 https://www.lifesitenews.com/news/indefensible-pro-lifers-conservatives-voice-support-for-fr-pavone-
following-vatican-laicization/?utm_source=daily-world-2022-12-20&utm_medium=email 
41 https://www.lifesitenews.com/news/50-italian-priests-declare-their-homosexuality-in-scandalous-open-

letter/?utm_source=daily-canada-2022-12-22&utm_medium=email 
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### 

 

Zmiany w słowniku 

 Internetowy słownik języka angielskiego z Cambridge zmienił definicję 

mężczyzny i kobiety. Teraz mężczyzna to: „An adult who lives and identifies as male though 

they may have been said to have a different sex at birth” [to dorosły, który żyje i identyfikuje 

się jak płci męskiej mimo tego, iż w chwili urodzenia mógł być określony jako płci 

przeciwnej], a kobieta to: „An adult who lives and identifies as female though they may have 

been said to have a different sex at birth” [Dorosły, który żyje i identyfikuje się jako płci 

żeńskiej mimo tego, że w chwili urodzenia mógł być określony jako płci przeciwnej]42. 

 

### 

 

Sojusz chińsko-arabski 

 W dniu 9 grudnia 2022 r. odbył się w Riadzie szczyt chińsko-arabski. Obecny był 

przywódca Chińskiej Republiki Ludowej Xi i reprezentacje 21 krajów arabskich, w tym szef 

Ligi Arabskiej. Omawiano stosunki dwustronne z akcentem na wyeliminowanie wpływów 

USA na obszarach interesujących uczestników. To ciekawy nowy układ sił 

międzynarodowych. Powstaje alternatywa dla grupy państw G-7 (USA, Kanada, Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy, Włoch i Japonia) w dominowaniu nad światem. Deklaracja 

końcowa z Riadu zapewnia o woli współpracy gospodarczej i politycznej krajów 

uczestniczących w spotkaniu. Oznacza to zagrożenie dla dostępności surowców 

energetycznych dla świata43. 

 

### 

 

Davos 

 Została opublikowana lista uczestników spotkania Światowego Forum 

Ekonomicznego (WEF) w Davos, w styczniu 2023 r. Z Polski byli tam: Andrzej Duda, 

Mateusz Morawiecki, Paweł Surówka, Anna Moskwa, Magdalena Rzeczkowska, Aleksandra 

Agatowska, Beata Kozłowska-Chyla44. Nikt ich tam z Polski nie delegował. Dyskutowali tam 

nad transhumanizmem, nad posthumanistycznym projektem, który ma łączyć człowieka z 

maszyną. Chodzi o technologie które pozwolą kierować aktywnością mózgu poszczególnego 

człowieka45. 

 Najbogatszy człowiek świata, Elon Musk twierdzi, że WEF w Davos dąży do 

pełnienia przez nikogo nie chcianej roli „rządu światowego”, rządu satanistycznego, przez 

nikogo nie wybieranego46. Oczywiście pojawiła się tam propozycja wprowadzenia 

dopuszczalności aborcji na całym świecie.  

                                                 
42 https://www.lifesitenews.com/news/cambridge-dictionary-caves-to-lgbt-agenda-redefines-man-and-

woman-to-include-trans-people/?utm_source=daily-canada-2022-12-15&utm_medium=email 
43 https://www.youtube.com/watch?v=ISZOGagkd-I 
44 https://dossier.substack.com/p/exclusive-the-dossier-acquires-confidential 
45 https://www.lifesitenews.com/news/world-economic-forum-speaker-touts-technology-that-allows-your-
boss-to-monitor-your-brain-activity/?utm_source=daily-usa-2023-01-20&utm_medium=email 
46 https://www.lifesitenews.com/news/elon-musks-says-wef-is-becoming-an-unelected-world-

government-pushing-a-satanic-agenda/?utm_source=daily-usa-2023-01-19&utm_medium=email 
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 W dyskusji WEF nad promocją LGBT Tirana Hassan, kierowniczka Human 

Rights Watch (Obserwacja Praw Człowieka), zarzuciła Węgrom i Polsce, że promują wartości 

rodzinne47. A niby jakie mamy promować? 

 Ron DeSantis, gubernator Florydy, ostro komentuje ambicje globalistów 

zlatujących się do szwajcarskiego Davos: “Ich wizja jest taka, że oni mają rządzić, a reszta 

ludzi ma im służyć. Jak chłopi pańszczyźniani.” Zapowiedział radykalny sprzeciw wobec ich 

pseudoekologicznych ustaleń, nawet jeśli rząd federalny USA pod egidą Joe Bidena będzie 

usiłował je forsować48. 

 Farhan Latif, prezydent fundacji El-Hibri, przemawiając w Davos na temat 

„podtrzymywania wiary” powiedział, że dostał polecenie, by w swym wykładzie nie 

wspominać Boga ani religii49. O jaką więc „wiarę” chodzi? O wiarę w człowieka i jego ludzki 

sprawy. 

 Watykan ma bliskie, choć mało znane, stosunki z WEF. Papież Franciszek 

zaznaczył swoje bliskie kontakty z założycielem WEF Klausem Schwabem, wysyłając już 

cztery razy w czasie swego pontyfikatu listy do uczestników WEF i pozwalając na 

Watykański „okrągły stół” w Davos w czasie tych corocznych konferencji50. 

  

### 

 

Ekstremalny klimat a zgony 

 Populacja świata rośnie, a liczba zgonów spowodowanych przez ekstrema 

klimatyczne (powodzie, huragany, susze, pożary, niskie i wysokie temperatury itd. ) maleje51. 

W dekadzie 1920-1929 zmarło rocznie z tych powodów 485 000 ludzi na całym świecie. W 

dekadzie 2010-2019 zmarło rocznie 18 362, czyli 96,2% mniej niż 90 lat wcześniej. Wynika 

to z rosnącej zdolności ratowania ludzi w ekstremalnych sytuacjach. To nie oznacza, że nie 

ma ocieplenia klimatu, ale oznacza, że wcale nie ma coraz więcej katastrof, o których ciągle 

trąbią media. Dzisiaj szybciej słyszymy o różnych katastrofach, ale nie są one tak groźne jak 

kiedyś, a antropogeniczne ocieplenie nie ma z tym nic wspólnego. 

 

### 

 

 

Na Antarktydzie zimno 

 Mimo wzrostu CO2 w atmosferze nie ma ocieplenia na Antarktydzie w ciągu 

ostatnich 70 lat. Ostatni zima była najzimniejsza od lat pięćdziesiątych zeszłego stulecia52. 

 

### 

 

                                                 
47 https://www.lifesitenews.com/news/breaking-human-rights-watch-director-trashes-poland-hungary-at-
wef-for-championing-family-values/?utm_source=digest-profamily-2023-01-20&utm_medium=email 
48 https://wolnosc.tv/ron-desantis-krytycznie-o-davos-oni-chca-rzadzic-a-my-wszyscy-mamy-im-sluzyc/ 
49 https://www.lifesitenews.com/opinion/wef-speaker-said-he-was-told-not-to-use-god-or-religion-during-
keeping-the-faith-talk/?utm_source=daily-world-2023-01-21&utm_medium=email 
50 https://www.lifesitenews.com/analysis/vaticans-news-outlet-highlights-popes-longstanding-

relationship-with-klaus-schwab/?utm_source=daily-world-2023-01-21&utm_medium=email 
51 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGrbljnnFFgDPVgZSCGSthqbJfg?projector=1 
52 https://www.lifesitenews.com/opinion/climate-scientists-baffled-as-to-why-antarctica-has-not-warmed-

in-70-years-despite-rising-co2-levels/?utm_source=digest-canadian-2023-02-01&utm_medium=email 
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Post energetyczny 

 Watykańskie pismo L’Osservatore Romano zachęca, by na wielki post ograniczyć 

konsumpcję gazu, węgla i ropy – w imię troski o ekologię53. Czy nie ma ważniejszych 

duchowych wyrzeczeń? 

 

### 

 

Książka Konopczyńskiego 

 Ukazało się pierwsze wydanie książki Władysława Konopczyńskiego pt. 

„Piłsudski a Polska”. Książka czekała na wygaśnięcie praw autorskich, bo rodzina  autora nie 

chciała, by ta książka się ukazała. Kończy się słowami: „Żył o kilkanaście lat za długo, i może 

by lepiej było, gdyby nie żył wcale”. Książka jest do nabycia w biuro@giertych-

wydawnictwo.pl 
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