1. To nie może się stać! Internet w zagrożeniu!
Rząd w tajemnicy chce wprowadzić przepisy, które niszczą wolność słowa każdego z nas!
Wyślij to gdzie tylko możesz: http://niedlaacta.1k.pl/
KRYSTYNA

2. Warto wiedzieć:
NARÓD ISLANDII NIE POZWOLIŁ NA UPADEK PAŃSTWA

NIE PISZE O TYM, CO SIE STAŁO W ISLANDII, BO MEDIA O TYM MILCZĄ
Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando światowej finansjery zubożyć
islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie "przerabianym" przez Grecję podał się w
komplecie do dymisji!
Główne banki w Islandii zostały ... znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali
jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne
banki w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania
konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa rewolucja przeciw władzy,
która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania.
Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione?
Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania: Co by się stało, gdyby reszta
europejskich narodów wzięła przykład z Islandii?
Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku
w Islandii,Glitnir Banku, w wyniku czego giełda zawiesza swoje działanie i zostaje
ogłoszone bankructwo kraju.
Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera
Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu, a następnie przedterminowe
wybory.
Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym
długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5
miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent.
W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji.
Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia
referendum w powyższej sprawie.

Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i
ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za
niespłacaniem tego długu.
W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia
do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy
przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii.
W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową
konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co "przerobionej lekcji". W tym celu zostaje
wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się
na głosowanie (kryterium wyboru tej "25%u2033 - poza nieposiadaniem żadnej książeczki
partyjnej - była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób).
Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć
przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej
przez nią "Magna Carty".
Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy,
choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym?
Oczywiście - NIE!
W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności
narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi.
Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego
"legendę" przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji
medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich
ponadnarodowych korporacji.
Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne
działania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
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3. WIELKI WYJAZD NA WĘGRY
Szanowni Państwo
Wyjeżdżamy 14 marca wieczorem (dokładną godzinę podam w terminie
późniejszym) z Warszawy do Budapesztu pociągiem PKP Intercity.
Jedziemy przez: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz - w tych miastach pociąg
może się dodatkowo zatrzymać. Pociąg będzie mógł zabrać 780 osób (12
wagonów + WARS). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, a muszę z radością
Państwa poinformować, że zainteresowanie wyjazdem jest olbrzymie,
wtedy wynajmiemy dodatkowe składy pociągów. Wynegocjowany koszt
przejazdu z Warszawy do Budapesztu i z powrotem (pełne obłożenie
pociągu) wyniesie przy dzisiejszym kursie Euro 340 zł od osoby. W
zależności od Państwa decyzji możemy bez dodatkowej opłaty przedłużyć
swój pobyt o jeden, lub dwa dni. Nasi przyjaciele w Budapeszcie
zaopiekują się nami i pomogą znaleźć nocleg.
Za wynajem pociągu będziemy musieli zapłacić do 1 marca, dlatego Tych
którzy chcą wziąć udział w WIELKIM WYJEŹDZIE NA WĘGRY prosimy o wpłaty
na specjalne konto które w ramach Niezależnego Wydawnictwa Polskiego
wydawcy "Gazety Polskiej" utworzyliśmy na tę okazję:
PKO SA
82 1240 5963 1111 0010 3867 3017
Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię i nazwisko, oraz dodatkowo:
WIELKI WYJAZD NA WĘGRY.
Powstała strona: www.wielkiwyjazdnawegry.pl na której na bieżąco
będziemy informować o przygotowaniach do wyjazdu i relacjonować pobyt
w Budapeszcie.
Proszę określić (mailem) w którym z wymienionych miast będzie Państwu
najwygodniej wsiąść do pociągu. Przypominam, że pomysły i wszelką
pomoc proszę zgłaszać na adres:
solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl
Zaczynajmy robić banery!
Ryszard Kapuściński
ELŻBIETA

4. ZAPROSZENIE DO TYCH NA MSZĘ ŚWIĘTĄ ZA OJCZYZNĘ
Dnia 10-02-2012 (piątek), w Tychach, w kościele pod wezwaniem Św. Rodziny będzie
odprawiona Msza Św. w intencji:
Ojczyzny oraz ofiar katastrofy smoleńskiej.
Źródło:
http://www.tychyrodzina.katowice.opoka.org.pl/intencje.htm
Paweł

5.REKOLEKCJE W CHICAGO
Najbliższe Zawierzenie Panu Jezusowi Przez Maryje, wg. św.Ludwika Grignion De
Monfort odbędzie się 26 marca(poniedziałek), 2012 w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego w Kościele Świętej Trójcy w Chicago o godzinie 7:30p.m.
33 – dniowe rekolekcje należy rozpocząć 21 lutego, natomiast 19 lutego po Mszy św. o
godz. 4p.m.,odbędzie się spotkanie organizacyjne z projekcją filmu “Tootus Tuus”, ktory
przybliży ten akt religijny.
Z Maryja, przez Maryje i dla Maryi
Informacje i materialy: Dorota 630- 395-7893
Marysia 630-736-214
Ten, którego wierni już nazywają Wielkim, ma swój sekret świętości, ma swą tajemnicę
modlitw wysłuchiwanych, próśb spełnionych, ofiar przyjętych.
Jaki to sekret, jaka tajemnica? Odpowiedź jest prosta, a zarazem dla wielu trudna do
przyjęcia.
Jan Paweł II Wielki to Jan Paweł II Maryjny.
Wystarczy wsłuchać się w słowa wypowiadane przez Jana Pawła II? Coś w nich jest, coś
więcej niż zdania pełne piękna, mądrości i doskonałej teologii. Wypowiadał je człowiek,
który wiedział więcej niż my, który nosił w sercu jakieś niezwykłe doświadczenie.
A doświadczeniu temu na imię Maryja.
Wystarczy zacząć czytać? Słowa modlitw i rozważań papieskich nie mogą nie zaskakiwać.
Akcent, jaki kładzie on w swych wypowiedziach, nie może nie zwrócić na siebie uwagi. Tak
jak mówił Jan Paweł II, mówią mieszkańcy tylko jednego regionu świata: Nowej
Jerozolimy, miasta przychodzącego od Boga, przyobleczonego jak oblubienica lśniąca w
swe klejnoty (por. Ap 21,2). Mieszkają w nim rzesze świętych, zamieszkać ma w nim
niebawem ?nowe pokolenie? zapowiedziane w proroczych słowach Siostry Łucji, wizjonerki
z Fatimy, z Tuy i Pontevedry i z Coimbry.
A nazwa tego miasta Maryja.

Czy to ?nowe pokolenie?, które ma zetrzeć głowę węża, jest duchowym pokoleniem Jana
Pawła II? Być może, jeśli pokolenie to odnajdzie największy skarb papieski.
A skarb ten ma na imię Maryja.
Sekret Jana Pawła II to Maryja.
Od oddania się Jej zaczynał on każdy dzień, poświęceniem się Jej znaczył każdą zapisywaną
stronicę, zawierzał Jej każdą pielgrzymkę i każde spotkanie z drugim człowiekiem. Nie było
posiłku, podczas którego nie padłoby Jej imię. Mówił o Niej wbrew głosom sprzeciwu
?mądrych?, którzy nie rozumieli, jak głowa Kościoła, autorytet świata, jeden z
najjaśniejszych umysłów współczesnych może budować życie na niemodnej w kręgach
racjonalistów tradycyjnej pobożności maryjnej.
A on szedł pod błękitnym sztandarem. Zawsze zwycięski.
A zwycięstwo to miało imię Niepokalane Serce Maryi
WALCZMY O NORMALNE ŻYCIE

UWAGA! Porozumienie ACTA nie tylko wprowadza cenzurę internetu jaka dotychczas
byla tylko w Chinach i daje rządowi i korporacjom mozliwosc zatrzymania i uciszenia bez
dowodów każdego kto jest dla nich niewygodny.
To porozumienie zakazuje wszystkich zamiennikow markowych produktow. Np. nie będzie
zamienników...... drogich częsci samochodowych, tonerow do drukarek, ubran i wielu
innych... pomyślcie o ile pieniędzy więcej będzie trzeba przez
to wydac, a to dopiero początek. Nie będzie tez zamiennikow drogich lekow (plac kupę kasy
korporacjom albo umieraj)
. A najgorsza jest ochrona patentow na organizmy genetycznie modyfikowane (obecnie
większosc kukurydzy, soi, a
takze swin jest genetycznie modyfikowana).
Wkrotce korporacje doprowadzą do wyginięcia naturalnych upraw (pylki roslin genetycznie
modyfikowanych przenoszą się na uprawy naturalne i mieszają z nimi swoje geny, w ten
sposob rolnik, ktory nawet nie chcial siac GMO ma juz takie rosliny na swoim polu i musi
placic korporacjom za licencje). W ten sposob w ciągu kilku lat korporacje przejmą kontrolę
nad wszystkimi
uprawami, a potem będą mogly dowolnie podnosic ceny nasion (przez ACTA rolnik traci
prawo zatrzymania częsci nasion na następny wysiew). Domyslacie się juz co się wtedy
stanie...?
Zapamiętajcie datę 26 lutego 2012, bo to początek nowej epoki. Witamy w NWO!
ACTA - Kliknij na NIE!!!

Marsz w obronie wolnych mediów Warszawa, sobota 18.02.2012
Jeżeli teraz nie staniemy w obronie TV Trwam, to przegramy nie tylko wolność słowa, ale i
naszą wolność!! Musimy walczyć do skutku!!
http://www.pomniksmolensk.pl/news.php?readmore=1311
KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

Braun: Eugenika
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_612326&v=26rGhnpZK54&f
eature=iv&src_vid=J7sHrPUFnOE
ANNA
NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS - KRÓL I MARYJA ZAWSZE
DZIEWICA – KRÓLOWA POLSKI.

Video ze spotkania ewangelizacyjnego uzdrowienia i uwolnienia o .Johna Bashobory w
Słupsku 2012,
http://dobremedia.org/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&
video_id=410
Bóg z wami
MARIUSZ

Wspaniala zertwa ofiarna.
Czy niektórzy księża boją się Rycerzy Chrystusa Króla?
http://monitorpolski.wordpress.com/
Pozdrawiam -Z Panem Bogiem - Barbara.

MARSZ W OBRONIE WOLNYCH MEDIÓW !!!
Warszawa, sobota 18 lutego 2012r.
START: przed Sejmem RP o godzinie 13.00 (więcej w załączniku)
,,Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio
Maryja „ Papież- Jan Paweł II
Czytaj ,,Nasz Dziennik”, oglądaj ,,TV Trwam”, słuchaj ,, Radia Maryja”
Jedyne, jeszcze w pełni polskie, NIE MASOŃSKIE i niezależne media, ORAZ
WSPOMAGAJ MODLITWĄ I FINANSOWO!!!
JERZY

25-lecie święceń ks. Józefa Hupy
http://www.youtube.com/watch?v=XDeJDrDhWr0

