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         W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyly się uroczystosci beatyfikacyjne Kardynała 

Stefana Wyszynskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Z artykulu w tygodniku DoRzeczy dowiadujemy 

sie,że liturgii przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a 

koncelebrowalo ja 600 ksiezy. W uroczystosciach wzieło udzial okolo 7 tysiecy osób, w tym 

przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem 

Mateuszem Morawieckim na czele. 

      Ten sam tygodnik w artykule „ Zmierzch pontyfikatu Franciszka” stwierdza,że Kościół zaczyna być 

zmęczony Frnaciszkiem. Zmęczeni sa ortodoksi – ciąglymi szturmami papieża na doktrynę,tradycję, a 

teraz liturgię. Zmęczeni sa też progresisci, których oczekiwań papież nie spelnia. 

      Portal wPolityce.pl pisze o zwycięstwie Krzysztofa Wyszkowskiego w sprawie przeciwko Lechowi 

Walesie, która trafila do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka. „ Teraz każdy będzie mógł 

powiedzieć Wałęsie: ‘’ Kłamiesz, ty agencie esbecki’’ – twierdzi Wyszkowski. Trybunal Europejski 

orzekl, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku nakazujacy przeproszenie Lecha Wałęsy za stwierdzenie.że był 

donosicielem Slużby Bezpieczństwa, który za pieniądze donosil do SB na swoich kolegów postąpil 

niepraworządnie i nakazał wladzom RP zaplacenie odszkodowania a fałszywy wyrok. 

   Ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że opowiada sie przeciwko przyjeciu uchodżcy do 

swojego domu – wynika z sondazu United Surveys dla tygodnika ‘’ Wprost’’.Tylko 3.9 procent 

uczestników badania odpowiedziało „ zdecydowanie tak” a 23.6 procent „ raczej tak”. 

  Z informacji zamieszczonej w dzienniku ‘’ Rzeczpospolita’’ w dniu 15 wrzesnia wynika, ze na 

posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS przyjęto uchwałę w ‘’ sprawie przynależnosci Polski do UE 

oraz suwerenności Rzeczpospolitej”. Wyklucza ona możliwość  polexitu – poinformowala rzeczniczka 

partii Anita Czrwińska. W rozmowie z PAP prezes PiS zapowiadał, że temat polexitu jest wymysłem 

propagandowym”. Jednoznacznie widzimy przyszlość Polski w Uni Europejskiej – mowil. Podkreślił 

jednocześnie,że Polska jest zdecydowanie za tym, aby doprowadzić do zakończenia kryzysu, jaki 

widzimy w Unii Europejskiej. 

  Najwyższy Czas donosi o szleńczej akcji kuratorow Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreżnie 

sprawdzających nazwy dzieł sztuki pod kątem poprawności politycznej. Dotychczas 143 dzieła 

zostaLy sprawdzone i przemianowane na politycznie poprawne. Na przykład dzieło zatytułowane ‘’ 

Cyganka” nosi teraz nazwę ‘’ Kobieta z chustą”. I dalej: holenderski obraz ‘’ Pies,karzel i chlopiec” 

zostal przemianowany na „ Pies, niski meżczyzna i chlopiec”, ‘’ Tubylec z maska” to teraz ‘’ Czlowiek z 

maską’’, ‘’ Cygańska Madonna” to obecnie ‘’ Madonna ze stojącym dzieckiem”..................... 

       

 



 


