ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
Mateusz Suchecki, kawaler lat 28 zam.
Zawiercie,
Izabela Wnuk, panna lat 28 zam.
Ogrodzieniec

OGŁOSZENIA

Ofiara któr zło yli my dzisiaj na tacę, jest przeznaczona na organizację DM w Krakowie. Przygotowuj c się
do DM, mo na się zapisywać na Kampus JPII w Jerzmanowicach. Tygodniowe wydarzenie DM w
Krakowie, oraz na spotkanie z papie em Żranciszkiem 28.07.2016r w Częstochowie.
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Jan to ogłaszali my w zeszłym tygodniu, dzisiaj po Mszach w. mo na zobaczyć wyremontowane
pomieszczenia przy kancelarii parafialnej nad wikariatem, przy okazji dziękujemy za wszelkie ofiary składane
na remonty w naszej parafii.
W przyszł Niedzielę zbiórka do puszki na wi tynię Opatrzno ci Bo ej w Warszawie. więto Dziękczynienia.
W tym tygodniu przypadaj I czwartek miesi ca. Msza w. w Cementowni o godz. 15.00. I Pi tek miesi ca.
Spowied w. w Ko ciele od godz. 17.00 z racji uroczysto ci w tym dniu nie obowiązuje nas post. I
Sobota miesi ca, odwiedziny chorych od godz. 9.00ś a o godz. 17.00 Msza w. w Ko ciele dla Kół
Ró ańcowych.
W rodę Dzień dziecka. Dziadkowie, rodzice, opiekunowie i wszyscy doro li ogarnijmy najmłodszych modlitw
i dawajmy im wzór dobrego wychowania. W tym dniu rozpoczynamy nabo eństwa czerwcowe. Wszystkich
zapraszamy do oddawania czci Naj więtszemu Sercu Jezusowemu, codziennie po Mszy w. o godz. 18.00
W rodę równie , 01. 06. 2016r spotkania Kręgu Biblijnego. Zapraszamy do salki JPII po Mszy w. wieczornej
i nabo eństwie.
Trwa oktawa Bo ego Ciała. W czwartek 02.06.2016r uroczyste zakończenie obchodów Bo ego Ciała,
procesja wokół ko cioła do 4 ołtarzy i po więcenie ziół, kwiatów i wianków.
II Sosnowiecka Pielgrzymka Rowerowa 25-28.06.2016r Szczegółowe informacje, regulamin i formularz
zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.pielgrzymka.olkusz.pl i www.diecezja.sosnowiec.pl.
Ci, którzy zapisali się na pielgrzymkiŚ do Sanktuarium Matki Bo ej Nieustaj cej Pomocy w Jaworznie na 30
maja i do Sanktuarium Miłosierdzia Bo ego w Łagiewnikach w Krakowie na 4 czerwca. Przed wyjazdem na
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.05.2016-05.06.2016
7.00
9.00
10.30
12.00
18.00

29 maj - Niedziela
+ Jadwiga, Janina i Bolesław Wójcik
+ Jan Boruc 10 r. m.
+ Krystyna i Jan Pietraszakowieś
+ Anna i Stanisław Zielnikowie
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 3 gregorianka
+ Jerzy Marczyk - od ony Marii

02 czerwiec - I Czwartek Zakończenie Oktawy
Uroczysto ć Bożego Ciała
7.00
+ Tomasz Pilarczyk - od Janiny i źdwarda
żrzebieluch z rodzin
7.00
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 7 gregorianka
15.00 * Cementownia
18.00 + Dorota i Aleksander Palińscy

30 maj - Poniedziałek Oktawa Bożego Ciała
7.00
+ Tomasz Pilarczyk - od rodziny Wyrębiak
7.00
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 4 gregorianka
18.00 + źl bieta Mossór - od Zarz du Powiatu
Zawierciańskiego

03 czerwiec - I Piątek Uroczysto ć Naj więtszego Serca
Pana Jezusa
7.00
* Za parafian
7.00
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 8 gregorianka
18.00 *Msza w. ZBIOROWA za zmarłych

31 maj - Wtorek Oktawa Bożego Ciała więto
Nawiedzenia NMP
7.00
+ Tomasz Pilarczyk - od cioci Lidii i kuzynki Sylwii
z rodzin
7.00
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 5 gregorianka
18.00 + źl bieta Mossór - od pracowników Starostwa
Powiatowego w Zawierciu

04 czerwiec - I Sobota wspomnienie Niepokalanego
Serca NMP
7.00
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 9 gregorianka
7.00
+ Tomasz Pilarczyk - od Anny Pilarczyk Sprycha
z rodzin
18.00 + Jan Karbowski 2 r. m.
05 czerwiec - Niedziela X Niedziela Zwykła
7.00
+ Kornelia Żajt 1 r. m.
9.00
+ Irena i Stefan Matysekś + Żranciszka i Jan Kusior
10.30 + Antoni i Zenobia Wójcik
10.30 * O zdr. i Bł. Bo e, opiekę Matki Bo ej, dary Ducha
w. i wszelkie łaski dla Julii Panek w 1 r. ur.
12.00 + Adam Paliński - od ony z dziećmi 10 gregorianka
12.00 + Ryszard Kudela i źmil Tomiczek
18.00

01 czerwiec 7.00
7.00
18.00

IX Niedziela Zwykła
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roda Oktawa Bożego Ciała, wspomnienie
w. Justyna, męczennika
+ Tomasz Pilarczyk - od Agaty Koszewskiej
i Andrzeja Mędreckiego z rodzinami
+ Adam Paliński - od ony z dziećmi 6 gregorianka
*Msza w. ZBIOROWA z Nowenn do Matki Bo ej
Nieustaj cej Pomocy

Msze więte w Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu
NiedzielaŚ godz. 7.00ś 9.00ś 10.30ś 12.00ś 18.00ś
Cementownia godz. 8.00ś Sanktuarium Matki Bożej na Skałce godz. 17.00ś
W tygodniu w Ko ciele parafialnymś godz. 7.00 i 18.00ś
***
Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej
RODA, PI TźK, SOBOTA od godz. 7.45 - 8.45
WTORźK, CZWARTźK od godz.17.00 - 17.45

Zamy lenia nad Słowem Bożym
(Łk 7,1-10)
żdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika,
szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był mierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego
starszyznę ydowsk z pro b , eby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili żo usilnieŚ
„żodzien jest, eby mu to wy wiadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus
przeto wybrał się z nimi. A gdy był ju niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z pro b Ś „Panie, nie trud
się, bo nie jestem godzien, aby wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uwa ałem się za godnego przyj ć do
Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sob
ołnierzy. Mówię temuŚ »Id « – a idzieś drugiemuŚ »Chod « – a przychodziś a mojemu słudzeŚ »Zrób to« – a robi”.
żdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracaj c się do tłumu, który szedł za Nim, rzekłŚ „Powiadam wamŚ Tak wielkiej
wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
Od dłu szego czasu trwa dyskusja na temat ustawy
dotycz cej bezkarnego mordowania nienarodzonych
dzieci. Dla chrze cijanina, który uznaje autorytet Bo ego
prawa, o dyskusji nie ma mowy. Skoro ycie człowieka
rozpoczyna się w chwili poczęcia, ka dy zamach na to
ycie jest sprzeczny z Bo ym prawem – „Nie zabijaj”.
Bogu chodzi o to, by człowiek nigdy nie był morderc , bo
jako morderca nie mo e być szczę liwy. W tej sytuacji
zdumiewa fakt, e szereg ludzi oficjalnie przyznaj cych
się do chrze cijaństwa, a nawet Ko cioła, jest gotowych
bronić ustawy o bezkarnym niszczeniu poczętego ycia.
Bóg ma zawsze rację i dyskusja z Nim jest
nieporozumieniem. Je li w trosce o nasze szczę cie
powiedziałŚ „Nie zabijaj”, czyli nie b d morderc , to
ka de zabicie jest równoznaczne z utrat spokoju
sumienia, a więc i z utrat szczę cia.
żdyby w. Paweł miał dzi pisać list do Ko ciołów
w Polsce, napisałby tak samo, jak przed wiekami do
Ko ciołów żalacjiŚ „Nadziwić się nie mogę, e od Tego,
który was łask Chrystusa powołał, tak szybko chcecie
przej ć do innej źwangelii. Innej jednak źwangelii nie
maŚ s jacy ludzie, którzy siej w ród was zamęt
i którzy chcieliby przekręcić źwangelię Chrystusow ”.

Paweł doskonale uchwycił sedno sprawy. Prawda
o szczę ciu człowieka jest jedna, i raz na zawsze została
ujęta w Bo e prawo. S natomiast „jacy ludzie”, którym
zale y na „przekręcaniu źwangelii”.
Bóg zna słabo ć człowieka, który na drodze realizacji
Jego prawa ci gle się potyka i upada. W trosce
o upadaj cego człowieka ustanowił sakrament pokuty
i pojednania. Z tej racji grzech w Nowym Testamencie
nie jest największym nieszczę ciem, bo w ka dej chwili,
w morzu łaski, mo e być zgładzony. Nieszczę ciem
natomiast jest wypaczanie Bo ego prawa, czyli
zwalnianie człowieka od odpowiedzialno ci za jego
łamanie. Bóg nigdy nie zwolni nas z odpowiedzialno ci
za nasze czyny. żdyby to uczynił, w tym samym
momencie wyrz dziłby nam największ
krzywdę.
Człowiek dot d dowodzi swojej wielko ci, dok d bierze
odpowiedzialno ć za swe czyny.
Ktokolwiek uwa nie obserwuje argumenty, jakimi
próbuje się dzi
„przekręcać” Bo e prawo, ten
z łatwo ci odkryje, e w tym celu wykorzystuje się
wszystkoŚ psychologię, socjologię, medycynę, ekonomię,
politykę, pedagogikę. Słowa Pawła s jednak wiecznie
aktualneŚ „Innej źwangelii nie ma”. Bo e prawo jest
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niezmienne. St d Apostoł Narodów stawia sprawę na ostrzu
no a. <~>„żdyby wam kto głosił źwangelię ró n od tej, któr
od nas otrzymali cie – niech będzie przeklętyĄ”.
Najja niej uwidacznia się to w chwili obecnej w zagro eniu
ekologicznym. Prawa przyrody s prawami Boskimi, a ich
zlekcewa enie prowadzi do dramatu. Pojawili się natomiast
„jacy ludzie”, którzy to prawo, swoimi prawami, „powykręcali”.
Pocz tkowo ich działalno ć nie była dostrzegalna. Dzi
wiadomo, e doprowadzili do tragedii. Identycznie jest
w dziedzinie ycia moralnego, opartego równie o prawo Bo e.
Jego „przekręcenie” doprowadzi w dziedzinie ducha do
większego spustoszenia ni to jakie mo na obserwować

EUCHARYSTYCZNY

w obumarłych lasach żór Izerskich. „Po owocach poznacie
ich”. Taka jest logika Bo ego prawa.
w. Paweł odkrył reguły gry, jakie Chrystus stosuje w swej
źwangelii. da On opowiedzenia się po stronie Bo ego prawa
bez względu na konsekwencje. Apostoł Narodów nie liczy się
z opini ludzi. „Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej
Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? żdybym jeszcze
teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sług
Chrystusa”. Obrona prawa Bo ego zawsze spoczywała,
spoczywa i będzie spoczywać w ręku ludzi na miarę w.
Pawła.

SAVOIR-VIVRE KATOLIKA-POLAKA

CD.... Na co wydawane są pieniądze w parafii
Dla całkowitej jasno ci pójd my jeszcze dalej za ciosem w
podjętym temacie. Licz c pieni dze z niedzielnej tacy, nie
wolno ani na moment zapomnieć o wielu wydatkach ka dej
parafii. Oto niektóre z nichŚ
* Wpłaty na cele ogólnodiecezjalneŚ
- do kasy kurii (w wysoko ci ustalonej przez biskupa
diecezjalnego)ś
- wspieranie funduszy na budowę nowych ko ciołów w
diecezjiś
- subwencje na rzecz kapłanów biedniejszych w parafiiś
- wpłaty na fundusz wspomagaj cy księ y emerytów oraz
kapłanów niezdolnych ju do pracyś
- wspieranie Wydziałów Teologicznych w danej diecezjiś
- wspieranie diecezjalnego seminarium duchownegoś
- wspieranie klasztorów kontemplacyjnychś
* wiadczenia na cele ogólnoko cielne to m.in.Ś
- wspieranie misji w.ś
- wspieranie zadań Stolicy Apostolskiejś
- utrzymanie żrobu Pańskiego w Jerozolimieś
- dzieła charytatywne (np. pomoc ofiarom kataklizmów,
do ywianie dzieci)
* Ofiary wiernych powinny zabezpieczyć potrzeby własnej
parafii, a w ród nichŚ
- utrzymanie księdza (księ y)ś
- bie ce wydatki zwi zane z funkcjonowaniem budynków
sakralnych, ich bezpieczeństwem, czysto ci ś
- opłaty za pr d, gaz, wodę, ogrzewanie, wywóz mieciś
- podatki od nieruchomo ciś
- wynagrodzenia dla etatowo zatrudnionych pracowników.
Powied my szczerzeŚ większo ć wiernych nie ma o tych wy
datkach najmniejszego pojęciaĄ I mo na wręcz oniemieć z
wra eniaŚ jak w ogóle jest mo liwe funkcjonowanie takiej
instytucji, skoro opiera się ona na tak niepewnym (po ludzku
s dz c) ródle utrzymania? Moja mama, towarzysz c mi na
parafii, w której byłem proboszczem przez 6 lat, patrz c na
realia gospodarcze tej małej wspólnoty, stwierdziła kiedy
zdumionaŚ „Chyba ci Pan Bóg pomagaĄ” Oj, chyba tak...
Chcę mieć nadzieję, e powy sze informacje wielu Czytel
nikom pozwol spokojniej patrzeć na temat „pieniędzy Ko
cioła” - st d tyle miejsca temu tematowi po więciłem.
Intencje i stypendia mszalne
W ród ró nych pytań i propozycji, jakie zdarza się słyszeć
kapłanom w zakrystiach czy kancelariach parafialnych, spotyka
się i takieŚ „Czy tu mo na zakupić Mszę w.?”. I choć od
powied jest w zasadzie jasna i prostaŚ „nie, nie mo na - ani tu,
ani w adnym miejscu na wiecie - zakupić Mszy w.”, to warto
ten temat rozwa yć.

Ks. Aleksander Radecki

Dlaczego nie mo na zakupić Mszy w.? Skoro wierzymy, że
eucharystia jest spotkaniem z Jezusem, który zaprasza
nas na wspólną z Nim Ofiarę i Ucztę, to musi być
zrozumiałe i jasne, że jako ludzie nie mamy i nie będziemy
mieli nigdy „ceny” za Eucharystię - najcenniejszy,
największy z darów, podarowany nam przez Pana Jezusa z
miło ci ku człowiekowi.
A jednak pieni dze towarzysz składaniu i przyjmowaniu
intencji mszalnych. Wierni, zgłaszaj c się u swoich duszpa
sterzy i polecaj c im wł czenie własnych intencji w sprawo
wanie Naj więtszej Ofiary, składaj przy tej okazji pieni dze,
czyli tzw. stypendia mszalne.
Oto jak widzi tę kwestię Kodeks Prawa Kanonicznego w
odniesieniu do wiernych i duchownych - z czternastu kanonów
po więconych ofiarom mszalnym przywołamy tu trzy pierwsze,
dotycz ce szczególnie sytuacji wiernychŚ
* „Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko cioła ka dy kapłan
celebruj cy lub koncelebruj cy Mszę w. mo e przyj ć ofiarę
zło on , aby odprawił Mszę w. w okre lonej intencji”.
* „Wierni składaj cy ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona
Msza w., przyczyniaj się do dobra Ko cioła oraz uczestnicz
przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł”.
* „Od ofiar mszalnych nale y bezwzględnie usuwać wszelkie
pozory transakcji lub handlu”.
Spróbujmy wyci gn ć przynajmniej dwa wnioski wynikaj ce z
tych prawnych okre leńŚ
* Zasadniczym ródłem utrzymania księ y (zwłaszcza w
Polsce) s przyjmowane przez nich od wiernych stypendia
mszalne. Zatem składana ofiara, wraz z pro b o modlitwę w
okre lonej intencji, jest rzeczywi cie wyrazem troski o byt
duszpasterzy. Oczywi cie ksi dz będzie odprawiał Msze w.
tak e wtedy, gdy stypendium nie otrzyma, bo ma w swych
ludzkich rękach największy z dostępnych na ziemi skarb dla
dobra całego Ko cioła, ale i dla u więcenia samego siebie.
Zwyczajowo przyjmuje się, że wysoko ć stypendium
mszalnego powinna być równa przeciętnej dniówce
robotnika.
* Ofiara (jej wysoko ć) składana przy „zamawianiu Mszy w.”
jest dobrowolna („co łaska”). Zdumiewało mnie zawsze, e
wielkie wyczucie wykazuj
przy tej sposobno ci ludzie
prawdziwie wierz cy, pro ci i szczerzy, wręcz najbiedniejsiś
próby „transakcji” pojawiaj się najczę ciej w relacjach do osób
obojętnych religijnie, choć nawet wysoko wykształconych i
inteligentnych.
Dlaczego w wielu o rodkach duszpasterskich często nie ma
intencji i stypendiów mszalnych, zwłaszcza w dni po
wszednie?
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Je li w Ko ciele lokalnym wierni nie prosz o sprawowanie
źucharystii w swoich intencjach, mo e to oznaczać wielkie
osłabienie wiary danej wspólnoty i poszczególnych jej człon
ków. Popatrzmy spokojnieŚ gdyby ka da rodzina w parafii
chciała zamówić przynajmniej jedn Mszę w. - duszpasterze
nie mieliby szans na spełnienie oczekiwań swoich parafianĄ
Smutek pierwszy
Coraz czę ciej strony i rubryki ksi g intencji mszalnych,
oznaczaj ce poszczególne dni i godziny sprawowania
źucharystii, wiec pustkami. OwszemŚ w niedziele, więta tak, bywa tłoczno i trzeba się zgłaszać z wielkim
wyprzedzeniem dla rezerwacji wybranego terminu. Ale w dni
powszednie? Wiem, e czasami nale ałoby z duszpasterzami
przedyskutować, czy godziny porannych i wieczornych
celebracji s dostosowane do potrzeb i mo liwo ci wiernych
danej wspólnoty parafialnej, bo z tym bywa ró nie. (Pozwolę
sobie na pewn refleksjęŚ W czasie rekolekcji czy misji
parafialnych widać, jak wielu ludzi byłoby w stanie przyj ć na
Mszę w. o godz. 9.00 czy w samo południe, a nie o 6.30 lub
wieczorem o 18.00. Prawidłowo ć ta dotyczy zwłaszcza
wielkich miast. Zastanawia te fakt sprawowania Mszy w. o
tych samych porach w ko ciołach znajduj cych się blisko siebie
w jednym mie cie, co znów wielu ludziom ogranicza szanse
dostępu do źucharystii. Na sumieniu prezbiterów niew tpliwie
spoczywa te sposób odprawiania Naj więtszej Ofiary, gdy
forma zewnętrzna tego Misterium mo e nie tylko zniechęcać
wiernych, ale wręcz gorszyć.) Ale nie da się ukryć, e
większo ć wiernych nie zamawia Mszy w. w swoich inten
cjach nigdy - mo e z wyj tkiem lubu czy pogrzebu.
Smutek drugi
Znakomita większo ć odprawianych Mszy w. ma swymi du
chowymi owocami obejmować zmarłych. „My l jest więta i
zbawienna modlić się za zmarłych” - piewamy w jednej z
pie ni. Z cał pewno ci ta modlitwa za zmarłych jest wia
dectwem naszej wiary, nadziei i miło ci. Ale co z ywymi? Nie
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mamy Boga za co przepraszać, nie mamy Mu za co dzię
kować i o co prosić?
Oto trzy - jak e ró ne - scenki zwi zane z zamawianiem Mszy
w.Ś
1) - Mam pro bęŚ chodzi o odprawienie pojutrze Mszy w. w
intencji mojej córki.
- Czy stało się co nagłego - mo e jaka operacja?
- Niezupełnie - moja córka będzie miała za dwa dni usunięcie
ci y...
2) - Proszę księdza o odprawienie Mszy w. w mojej intencji.
- Dobrze. O Bo e błogosławieństwo?
- Nie, z podziękowaniem za odebrane łaski i z przeproszeniem
za zmarnowane.
3) - W niedzielne popołudnie do małego pokoiku, który pełni
rolę więziennej zakrystii, wchodzi jeden z wię niów.
- Przepraszam, czy mogę prosić teraz o odprawienie Mszy w.
za nie yj cego Bernarda?
- Dzisiaj? A kim jest dla pana ten człowiek?
Następuje chwila milczenia.
- To jest człowiek, za którego ja siedzę.
- Dlaczego? Z jakiego powodu?
Widzę na twarzy jakby zamy lenie, wreszcie pada odpowied Ś
- Bo ja go zabiłem.
Maj rację wytrawni duszpasterze, gdy mówi , e o poziomie
ycia duchowego parafian wiadczy najwyra niej liczba Mszy
w. dziękczynnychĄ Imieniny/urodziny, rocznice lubu, matura,
szczę liwe operacje, otrzymana praca czy mieszkanie, cud
nawrócenia... źwangelia pokazuje nam, e Jezusowi było
jednak przykro, gdy po uzdrowieniu dziesięciu trędowatych z
podziękowaniem wrócił tylko jeden (por. Łk 17,11-19). Czy
sami te zdołamy wynagrodzić Panu Bogu za nasze grzechy i
zaniedbania? Czy nie byłoby z naszej strony znakiem ywej
wiary i roztropno ci odwoływać się do Bo ego Miłosierdzia
wła nie dzięki źucharystii, by doprosić się potrzebnych nam
darów doczesnych i wiecznych?
CDN...

IDZIE POLSKI SZARIAT
NIE WARTO POWAŻNIE TRAKTOWAĆ GŁUPOT, ALE WARTO WIEDZIEĆ, ŻE TO GŁUPOTY.
Niełatwo zrozumieć kobietę płci eńskiej (dzi trzeba to
precyzować), ale gdy ona jest feministk , to ju zupełnie się nie
da. We my ostatni zjazd Kongresu Kobiet 13 maja
w Warszawie. Otó panie na ten swój feministyczny zjazd
zaprosiły Mateusza Kijowskiego. Tak, tego pana,
który znalazł czas na organizowanie pikiet,
marszów, wieców i spotkań, na je d enie po
całym wiecie i lamentowanie nad zł polsk
władz , ale nie miał czasu, eby uczciw prac
zarobić na spłacenie potę nych alimentów. I nie
do ć, e go zaprosiły, to jeszcze gor co go
oklaskiwały.
No to ju chyba koniec wiata blisko. To
przecie najwy szym ideałem feministki jest
walka do upadłego o wyzwolenie kobiet,
niezale nie od tego, czy kobiety uwa aj się za
zniewolone, czy nie. żłównym wrogiem w tej walce jest,
oczywi cie, odwieczny ciemię yciel kobiet – facet. Zwłaszcza
taki (i tu akurat nie bez racji), co nie płaci alimentów. A tu nagle
– maszŚ Kijowski bohater, przyjaciel nasz i autorytet.
Có , mo e kłania się tu stara prawda, e nic tak nie ł czy jak
wspólny wróg. A wróg nadci ga jak noc, czarna noc z dziobem
kaczora.
Zupełnie jednak nie da się poj ć, o co chodziło
„kongreswomankom”, gdy zało yły na głowy papierowe torby,
maj ce zapewne nawi zywać do burek noszonych przez

muzułmanki. Zrobiły to z inspiracji Manueli żretkowskiej.
– W Polsce małymi krokami wprowadza się prawny szariat,
mentalny ju jest – obwie ciła pani Manuela i wezwała zebrane,
eby nało yły rzeczone torby i wyrwały w nich „taki pasek na
oczy”. – Poka my, e w Polsce nie mamy
twarzy, nie mamy praw, e chce nam się zabrać
osobowo ć prawn – ci gnęła.
I b d tu m dryŚ Żeministki boj się szariatu nie
ze
strony
napływaj cych
do
źuropy
muzułmanów (nawet gwałty w Kolonii nie
wywołały ich obaw), lecz ze strony katolickich
Polaków, którzy nie pal się do multi-kulti.
Kto
powie,
e nie warto po więcać
zainteresowania bzdurnym zjazdom niszowej
organizacji, nawet je li udział w niej wzięły
(a wzięły) takie postacie jak Hanna żronkiewiczWaltz czy Małgorzata Kidawa-Błońska.
Owszem, Kongres Kobiet grupuje nieliczne, zakompleksione
panie, ale to z nimi przedstawiciele poprzedniej władzy
konsultowali takie rzeczy jak ratyfikacja genderowej „konwencji
antyprzemocowej”. To opini
tych pań tamta władza
podpierała się w swoim aborcyjnym uporze, w kursie na seksdemoralizację dzieci w szkołach i na promocję homozwi zków.
Nie chodzi o to, e feministki „to złe kobiety s ”. Nie. To często
panie z gor cymi sercami, ale z paskudn nawigacj . Trzeba
na nie uwa ać, bo jeden jad cy le zagra a wielu jad cym

