Ś

RADA POWIATU
W NOWYM TARGU

ul, Bolesława Wstydlir.vego
34-400 Nowy Targ

l4

UCI{WAŁA hIR 149lxw2020
RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2a20 r.

w §Prawie rozPatrzenia PetYcji w zakre§ie zmiany pĘepi§ów prawa miejscowego or^zpoparcia
petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu

Polski.

5

Na Podstawie art. l6a ustawy zdnia 5 czemłca l998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019, poz.51l ze
i art. 9 ust. 2 ustawy zdnia 11 lipca 20l4r. o petycjach (Dz.U.2OiS
,póz.87})ucilwata się, co następuje:

fi'.)

Nie uwzględniĆ PetYcji Adwokat Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku ńożonej w interesie
PublicznYm wzakresie aniany przepisów prawa miejsóowego oo" popńia petycji skierowanej dJKonferencji
EPiskoPatu Polski o dokonanie pełnej IntronŁacji Jezusa Chrystusa na KróIa polski.
_

§ 1.

§ 2. PetYcja oraz Opinia
§ 3. WYkonanie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowią załącznikdo uchwaĘ.

uchwĄ powierza

się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowotarskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia 30 styczrria 2020 roku.

Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiafu Nowotarskiego
w przedmiocie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku
postulującej dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
PeĘcją z dnia 6 grudnia 2019 roku Pani Renaty Sutor domagała się podjęcia dńńń
zmievającyCrrao pełnej intronizacji Jezusa ChldŚtusa na Króla Polski oraznriany przepisół
prawa miejscowego poprzez utworzenie w kazdej Gminie miejscą gdzie mozflźl
zaparkowaó beąpłatnie, z z.azrlaczeniem takiego miejsca. Uzasadnieniem wyzpj wskazanej
petycji w zakresie dotyczącym intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski była
argumentacja przedstawiona w Petycji zgłoszonej przez Panią Renatę Sutor w toź:samej
sprawie do Konferencji Episkopafu Polski, gdzie autorka podnosiła cyt.: ,,doświadczenie
niezrozumiałej sytuacji" w trakcie uczestnictwa w obrzędach religijnych w dniu 24 listopada
2019 roku w Krakowie, podczas których autorka była świadkiem §poru innyń uczesfirików
tych uroczystości,doĘcącego rangi i wagi obchodów upamiętriąiących intronizację Jezusa
Chrysfusa na Króla Polski. Spór ten miała doĘczyć, które z nich, to jest czy te z daty 23
listopada czy teżz daĘ 24 listopada winny mieć charakter bardziej doniosĘ. Zaobserwowany
prt§z autorkę petycji incydent w jej ocenie ma przemawiać za,vznanięłn, iz obecnię Kościół
w Polsce pozostaje podzielony, a pełna intronizacja Jezusa Chrysfusa na Króla Polski pozwoli
uniknąć zdaniem autorki zmanipulowania wiernycĘ dalszym podziałom wywołanych
anaganiami, które Kościołw Polsce w deisiejszej dobie musi podejmować z atakującymi go
zewnętrznymi ideologiami.
W ocenie Komisji Skarg Wniosków i Fełcji Rady Powiatu Nowotarskiego petycja
nie może zo§tać uwzględnionaprzeż Radę Powiatu NowotarskĘo. Sl pierwszej kolejności
Petycji prague podkreślić,iż kaźdoragowo należytym
Komisja Skare Wniosków
szacunkiem taktuje temat tak wrazliwy, jak prawo do prze_konań religijnyoh kazdego
obywatela. Prawo to jest dobrem chronionym zapisami ustawowymi, w tym t^IęE zapisami
Ustawy Zasńńczej Rzecąrpospolitej Polskiej, a jego naruszęnie podlega sankcji
Petycji rna równiez
przewidzianej w kodeksie kamym. Komisja Skarg Wniosków
jego
pmedstawioieli prry
wybifirych
i
w świadomościdoniosłą rolę KościołaKatolickiego
odzyskiwaniu niepodległościi suwerenności ptzsz Ojczymę w wielu epokach historycznych,
począwszy od 1795 roku, jak również wielką rolę depozytariusza i strazrika WartoŚCi, którę
od wieków kształtowĄ naszą narodową tożsamość.Pafrzac w chwili obecnej przęz
historyczny prymat głoszonych ptzez Kościółw Polsce tez z łaFł,lościąda się dostrzec, iż
nawet w najtrudniejszych czasach, równiez tych nie tak bardzo odległych, Wzed rokiem 1989,
które także dotknięte były zjawisłiem nar_zucpnia relatyvyiznu moralnego, troska
o poszanowanie prawą nie tylko prawa w ujęciu moralnyrą etycarym i aksjologicalym,
wywodzonego z nonn niestanowionych choć fuŃcjonujących w europejskirn systernie
cywilizacyjnym i kulturowym od dwóch tysięcy lat, ale również tego prawa w ujęciu
norrnatywnyfiL stanowionego w drodze u5taw, byłapruezKościółwielokrotnie w;rraźana, co
niewąĘliwie uznać nńeĘ za sfuszny kierunek. W ocenie Komisji Skarg Wniosków i PeĘcji
juz tylko ów poszanowanie dla prawa stanowionego i zapisów KonsĘrtucji RzecąpospolĘ
Polskiej winno przemańaó zauzaańetm, iżprzedmiotowa petycja - jak równieżkńdaiwta,
sporądzonaw oparciu o przekonania religiinego jakiegokolwiek innego wyznania * nie moze
zostać uwzględniona. I choó Preambuła Ustawy 7.ąsadniczej RzeczypospolĘ Polskiej
odwofuje się do chrześcijariskiego dziedzictwa narodu, to jednak kwestię przekonń

z
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religijnYch Pozostawia prywatną sprawą każdego obywatela, podkreślając, iż zarówno
jak i niepodzielający tej wiary są woblc państwa równouprawnieni. Skoro
YlerZącY w Boga,
juz
tYlko Preambuła wprowadza zasadę równouprawnienia wobec państwa wszystkich
wYutań, a co za fym idzie wszystkich wyznawcóW w ocenie Komi$i Skarg Wniosków
i PetYcji brak jest podstaw, by wotę przedstawiciela któregokolwiek z ivyr-rnń w kwestiach
odno-sącYch się de facto do realizacji praktyk religijnych i Jamego kultu, tiaktować w sposób
uPlzYwilejowany, a tym w ocenie Komisji byłoby nadanie przedmiotowej petycji drogi
proasduralnej polegającej na skierow.aniu przedmiotowej petycji do konferen"ji §pistopń
Polski.
NależY rórłaież wsl.azaó, iż art.25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprost
qrYaŻa z,asadę, iż władza publiczra zachowuje bezstrorrność w sprawach pizeŁonań
reliStlnV$. Tym sarnym podjęcie posfulowanych dzińń, w szczególności zaśstosoułrej
a cń za tym idzió
Fesrl ucłtwały, mogłob; $anowić naruszenie vqyżej wskazanej
brakiem realizowaniapruezwładz-e samorądu terytorialnego gu/arancjipństwa
^ridy,
świeckiego.
Nie sPosób rówuieź ponriqąć, iZ zgodnie z art. 1 ńńraatu" poapisanego, mięłzy
PolsĘ a Stolieą Apostolską z dnia 28 lipł,a 1993 ioku, Rzeózpospolita
$ałnosrolĘ
Polska i Stolica Apostolska potwierdzają że Pństwo i roSÓiOł Katolicki są - kazde wswej
dziedzinie - niezakeżlte I autonomicmrc oraz zobowiązują się do p"ńgo poszanowania tej
we wzajemnych stosunkąch i we w-spółdziałŃu dia rozwoju
a i dobra
"asaą
"Źło*i.t
wsPÓlnego.
Zapis ten niewąĘliwie zrajduje swoje odzwieroiedlenie w powołanych
wyżej
zaPisaeh uchwalonej w 1,99.7 roku Konstytucji 'RzeczlposlpolĘ Poklkiej. NiózaleznosĆ
i autonomi.cąroŚÓ, o której mowa w Konkor,dacie w-Ócenie Komisji Skarg Wniosków
i PetYcji nie pozwala na zaangażow,anię Rady Powiatu w postulowane dńńarńa. Rada
POldaĘ jako eleńent systemu administracyjnego i samorądowego w Polsce, posiada
9!łreŚlonego rodzaju kompetencje, które mają słuąyć realizacji-.r.ńo rozumianegó d"bru
i interesu obywateli w zakresie przysługującftr im-uprawnień i obciąiającychoboriiązków,
.s{ierdzonrch przepiqąpiinnych ustaw. Stwierdzić ,ite^naleĘ,iz tó rósciół Katot;ki jest
jedYaie
władnY decydować w pruedmiotowej sprawie,
wio"" równieź opierać się
"o poparcie w
o ąutonomię i sw9bodę podejmowąnia decyzji, a ewenfualne
.1yrn zakresie
udzielone PruezRadę Powiatujak się wydaje nió miałoby zadnego ńaczeńai'ńe zdołńoby
Zaiaicjowaó oczeki,wanychptzezautorĘ Petycji kroków, jereli kónieczność taka nie zostanie
stłvierdzona w digdze
polski.
19wnęnzrrych ustaleń czy wniosków Konferenoji Episkopatu
Je-dYtrie
milrein9sie Komisja Skarg Wniosków i PeĘcji podaje, iz-przedmiótory postulat
33
w szerokim
wyrrliarze fupkjonuj e jaż w sferze pratt}t ,aigijnycń. V/skazać nńeiry, iz
w§zYscY wierni wyznania katolickięo obchodą uroczrystośćJeałsa.Chrysfusa *iotu
PeZe,,SŚwią$,Ęó* ma miejsee w kazdą ostatnią niedąęIę roku lifurgicmęgg. Ranga tego
Swięą jak rówttieżcześć,któtąw jego trakcie wierni Óaa":ą Jezusowi Ćłrr],rd.o*i raą" łię
,
abso_rbow.ać w całościefekt w wymiaue kulĘ łtOry mińaUy przynreśćpostutowana
io"Ź
aytorĘ pełna infuonizacja Jealsa Chrystusa na Kńla Polski. Wskazac równiez ia"zy
rórłąieŁ iż w Zlaft rokĘ na zakańczęńę Nadzwyczajnego. Jubileuszu Miłosierdzi
ą Ib
listoPądą Zarc rokun w ptze'drdzień Urocz,ystośoi 'C}llrystusa rrotu Wszechświaą
w Sanktuarium Bożego Miłosiądzia w krakowskich Łagieumikaeh został dokonan}
,1-9!ile.Wo}Yy Akt Pnylęcia Chrystusa zaKrólai Paną W wy"aarze"i" Lięi" udziałsg-ciu
biskuPÓw, kilkuset kapłanów, osoby konsekrowanę oraz ponad wiele tlsięcy wiernych
Świeckich, w tym równiez przedstawiciele władz z Prezydentem RP na Óze|e. Stwięrdzić
nńeł, Ż postulowany pvśzautorĘakt intronizacyjny de facto miał juz miejsce.
11tem
WY"maga rórłmież wslałac, iz zgoclnie flrt. 12 Ustawy Ó słnrorządzic po,wiatowym,
który
konrPoteĘe
Reł
Powiatu,
przcdmioiowej
zakrcs
petycji * purrk*ie d,łtyczącyrrr
:k'"Ślro
introdzacji Je.zusa Chrystusa na Króla Polski, wykracza p;; 1ęąjril ogńń'i r<ompetĘi
określony wpowołanym przepisie i nie znajduje siĘ wząkresie zadańpówiatu,
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WYzej naprowadzone względy ńecydowały, iZ przedmiotowa petyeja w ocenie Komisji
Skarg Wniosków i Petycji nie moze zostać uwzględniona. Podjęcie stosownej inicjatfwy
uchwałodawczej stanowiłoby naruszenie zasady razdziafu Państwa od Kościołaotaz
wYłr,aczałoby poza rarrry z"adń, których realiz.acj,ąsarnorząd powiatowy zostałobciązony.
Co do kwestii utworzenia beąpłafirych miejsc parkingowych podnieśćna]eży, iż postulat ten
znstń jużzgloszony ptzez Panią Renatę Sutor w petycji z dnia 18 listopada}}t9 ioku, został
jllej p9_ddany postępowaniu wyjaśniającemu wtrakcie posiedzenia Komisji Skq_rg Wniosków
i PeĘcji w dniu 12 grudnia 2019 roku, a stosownej treściUchwała o nieurłzglę§nieniu tegoż
wniosku mstałapodjęte pr"śzRadęPowiatu Nowotarskiego w hakcie sesji rł dniu 30 wdnia
2019 roku. Ztychteżwzględów przedmiotowapętycją wzakresie dotycącymaniarry prawa
miejscowego poptzez utworuenie miejsc parkingowycĘ nie mażre znstać uwzględnioną przry
cT!łm Komisja podtzymuje argumentację, która zostałazawartaw opinii do wyż.ej powołanej
UchrłąłyRady Powiatu.
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lato 20t9 toku

-Michalinie śaiłomi się rówrrież, że.bylaz misją dyplomatyczną u szejka- Miała kobietę jako rłunracza. aby

zaYłrzń Pokój i ten Pokój zawarła (był to laaj arabski, gdyz w oknie miała żamontolvaną klatkę, tak aby męzczyzni jej nie
widzicli). Ten pokój byl konieczny dla dobra Polski, a narvct Europy.

W kwietniu 20t9 roku Michalina zaczęła się modlić na zielonym różańcu i gdy odmawiata częśćbolesną różańca, to
tzn nie mogła do łot* znawć Ń ta
iańii;;*usł" dobrzc oddychać i.była eała
sPocona, a Ponadto łzańla oraz miała ,,cicmno przea o.zu*i''. Musiała zrobić przerwę w rakcic oónawiarria różańca. Ten różaniec
doświadczyła cząstki męki Pańskiej.

obecnie,żnajdqje się rv ltlado.ryicaĄ gdyż Ułi"łain"
łrŃ'or" z Maną Ęm eo
Poca4tek pielgrrymck ślałlamiśw. Jana Pawła IL

Ń

zostlwiŁ Dla Michaliny, Marii i Magdaleny był to

czasie pietgrzymki do Gdanska ńżaniec rozwalił jej się i byl to złak, że częrić

Gdańska będzie zalana. Jeszeze zanim Michalina pojechala do Gdańska miała ien, że musiałajechać zawodowo na połnoc kaju, gdyz
tam 200 km na zachód od Gdaliska zienria zostanie zalaaa, jeślido:edzle

omaczą

że,,,łnjsja

o tYm, co się

jo wybuchu

III Wojny Światowej. 'ten pęknięty różaniec

w Polscł" którałriałańinj6,,qe,ł,ŻOl.rińlcr=gaZirtri**,płicl''oił,roni Polskę alc nie w całości,Michalina wicdząc

Ędzie dzialo w

Potsce i na świecic kupiłą w Ó**ię"imiu pocztórłtę i ,ryrłułu do Prczydenta RP z prośbą o modlitwę za

pa, W:fielgrzyące dolicłrenią Maria pofuąeała Mic§atinic,
do }bcąydcrta,E_odda T
gdzie ma zostnv!/iĆ ńżanicc. łto..go nubyłu w Katuarii ZcbrzyJourukiq. Maria pokazała jej pomieszczenie rv którym anąidują się
ciemie i obraz tńjki dzieci, co miĄ wu.lę iti t4"*oi.y F]atimskięj, tj. Łucji. Franciszka i Hiacynty. Zgodnie ze wskazówkami

pokój na

ś*,!ąe. F'o.czńrłke vrysłała równia

t__j_
_
Michalina zostawiła drusi ńżaniec.

lalo

20l9tokn-Michalinie śn[o,sił_że§ali,l1ryry,,.!1{lryĘ1.,

z tymi

mężczyzna zapytd się Midlaliny, co :robi

piala odełrac 2

rieniądze;Mig,,,_.h9l!t!a

tyś zł, Płacujący tam

picniędzrrri. Michalina odpowic&iała mu, że pojcdzic na rvycieczkę.

ż Wtcdy w oknie pojawił się knrk (tak jak w filmic
zostanie zallatti aPŃ'.ń*,
a*]* Crifu powinni

Mężcąlara porviedziat jej, żeby jcńałado Chicago i dd jej jeszcze
Bąsiiqil}. Z iąo_..ś1r.q:łficliatina wywnioskowałą z. n*.ryka

3 tyś

wracać do Polski.,Miclralinie śniłasię równieź jej nicryjąca
mówiła jej. zc 30 lat §ię nie

widziĄ. Polacy

lato 2019 roku - śnilo jej się, zc musiala

,"*ęari"

ą;ei§ rcońfu

;

Ó

łi,l

ĘĄ

sii

oauoy"t"lta tto.u Ęłaubrana ną ciemno (brązowo) i która
wrałaćze Chicąo do Polski nawet po 30 latach.

cbować w drewnianym domku gdyż było bombardowanic,

ui*Jl;:*i;*ji';,

łii*. ; ;;;*

az*jle z

a

jak wyszla, to

tńł ń*i

a"i"e*i

na świecie.

Sierpień 2019 rokrr - Mrchalinie śniłsię Ignacy Jan PaderevnĘ
wywnioskounła,

łe,Fyt_,ło,RanąaniFńo

,m

który dostał się,d_q,óF igd §qm*.rłicrraliru

ktO.y.i"aX"ł z jakl'mśmęęynlą. Ze zdjęć Michalina

,łJtó*d'ii
t§cqlćópslli!,E MmrryśłarvMichalowicą
l*z'*rnl na d*óiku., jakby była jakaśw.ojna ą.. pńt ouU
ln
- Izraclskim (rvschód Polski) i

t

l.:

*e*_icc itż;.$-'iffiiolrtt.; o#_iai=łełe*tstvr$łrxba.lĘ,rydat,źófiąą.katolicka natych
rejońach,lb rury,ąq+e;{ń__n_&: :ffifl .-: ':il§.i r;*.?ó,..aqęj:3.t?9ślad§ll ,t&tze§cijan}: §ełl o rozmowie z
Ęacymnad _tv't*a1,Yi"nrr*Ę|.":

i[[*.

łt

,,i",

spo*odo*rło, że musida iść§Ń

.l5

i6*li:

,,,.,_'

ii§.i}'

':

się w głowie, co
i'ffi,qą_u*iiił
'':

na 3 ha Wtedy Sniło iię ji:, że było ciemno (noc) i Ńodzi}a po gruzach

rłr.ześniąźs!9],§tiłM:irinaMriali

M@lń |!T!

w

jakimśmicście.

do]fusąoła_ trłag&leni piźeirą?4_a Mdiźzłna

Ófiar.ę:

]t

2 eł.

lcńrc ma kotar żoty spadło Marii 3 tuy. Qaaeatoaa całĘo Sńra *.rrn*i" od śrn Mi&ułu Ar.haBioła ,,pokuta, pokuta,

ppĘta'.

.

i

:

2l września2019 roku - Magdaicnic śniłosię żc pojcńda
§porkda

sięltam*,Xa"*ńii"

mieście,gdzie łvszędzje

Ę

do USA ze swoim mężcm i Michatiną ktora była nicmowlęcicm.

togr*ń i.*..euń**ji rut"saa.n" miula wto.t

beton. Było wte y

t

olo* b.uro*.g.. Była wjakimśduzym

Cę}o (ań}. Mąż Pani rrłagdalńy poszedł do sklcpu,

a Magdatena poszJa do

Kościofa, Tgh Koś§ióćb)rmńannrroyy.{kolor.ktwaznlclciCńl,'adechz.ł.o+§nł,m Kośćielebył l,rzyżkoloru meta|owego.

Mądalena poszła w5rsoko,aa:wicz{ tego Koś-iółą:azdo tego kryżą, Bftam .aegar t§za'ro biaĘ]. Na nim nie tl}ło
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t$t

}v§kazóweĘ ale Magdalena bała sią żc ją!_zacą_r.ie on bić, to q8Ęchnie,.Jak

\łry§zlą !o nic mogła potem z rcgo Kościoła

Ąść.Calłasię tak jakby byta tarn vi;Iiiińs,ryĘloąa rrłaedalfia i Micbalina te§ iąl interpretują 1v ten spósób, ze św.
"
Michd Arńanioł dał eas dla catcgp:świnń do:p,oĘ:..i.lałróoeriislS hantłt:Oaeemi ]eS]lświat si€ ni1 nąy1_oc,i" to
;}iiilłłSiĘ.1,9*4i. Ten sen
wybuchnie §l,a§żna:,,$pjną gdzie,Ędzil,qtYĘlrońiik{§r$iivł *laittlÓL

,ffi_XdentU§Ąwola,ąrie.

sdaiclprłkie qleplo:,mo

!1i

1l

!8ł hnąĆ"Tp__,,Ńb*fiĆleorłiec-Śfiata"dd,będŻj*

,
Mińaliny (okolo l80

j

helikoprcra i polnliędż_idł:,§;Ęg&i,§cho

ż€iw

Ś&il

l!

SO-łdr ubiąleeo

,rd§$
ofiąnrjc go łfuściółowi.łłłRąbĘżdrŃ,..eg';

!ehr.

podzielić.

,

lub:+Ę;.

Pnwdopodfui- sńlló
był" n" rowcrrc * iaoq' górcc

bardzo edonerwoivalry"

i6ńczy, że polsła jcst po

Krakorł,a) ozeńe irłlcbalinł

ĘłŻi'---ń

(§?e.fo_kość.it,§iłl),'kl§,§,,by,§r..

zasaOą|P*;'jcst,napieiqnzidfu
:::a,.
::
ale Pan tsóg

chei,

,,]

.i i

:

i

"lliii]_

]:..::::::,ilil

:l

,1$jfu łtla wszystkict . Michatine

który był
,eni

ńZ".

to

od wszye*iń stron świata. Jślidojdzic do 1rybuńu lll'tt/9jny

ł",co Vry]ry

ti§
ś,wc

:::,:

ttora

5prywę$łitt§F.iin'ż§iĘ!,!

ryry!

szaffii|+$da,:Ę$}i,}fteeo{biskupolł,i

a Mićhalina b$a batd,zo szrc
piękna pogoda i zachód slońca. 6tda łaciństą melodią .,:i::,.:.:-\]]l"iji\::.

§§hodaó

*"*

Ęfffs,Ęffi, {estn!ąN!$,bi*ńfii*f.i*,_,w,nml€o*r),
,

króra

Mińatina;p§lXł.9dd-ła,§,_{,+e{ W.ę,,'zP

i widziah wtedy tuą,,łłi,gO_ry), a na nićb:4 dfcwniane

,ltrążłiChrystusowym'

Świaowei.]to rolalcorn nic lrić

od,a9

i,iffi,,*'§B
1on*+
Mi9}Ą!łinańie*isdziłtłąjźiilślgókipjĘ .O:*:",11u.:"

26 WĘesM zul9.rcku (godaina 3 rałoF..Mićłralinie śniłmi się_Pan_Ą_,{_q!Ęq

Mińalina

ł\_{i§§$!.il_

i'{$§ńł fdńj

symbotizujo:potĘpodłf m);:By!.p.iot_lęl§.',

lub zimy.

do zaspy i

Ę Ńi.ćs,ńrożny i

łlfifi1i ,g**k

24 wrzęśnia 20i.9,roku - Michalinię Snil siąni*sc.ic.1=.=ffińipiustlłł,

ąyVt".qąffĘ

.uśły_§?ąlr,,4+,1s.

l*.lt__$Ę!..:lqiliffi

Mińalina nOńi* schowała się

1l€,.§.e.,,$1F.11§.lłit

tżdy się jej,ąĘ?, zimną 1,1;e1l1§na;ilnteipf_iĘi§,ęn-,.Ą

porzeborła|a pieniędzy:ła,leki

ós.,t!tĘlśnipgu. Zaspy, §isgą§

śiiegql

cm). Ni€.bYłq,Łdż,iłi ffi§ć.tcgo

nowy

:,::

.:j

;iffi

lja]i;r::i:]:]::

{0

zr zcg$la

§{

się

z roQiną Była

, :pó,,S

i$ł{§,tiić_ł

il,:lłilttiić' si
iifltu łra,łałość

irłrur4azic,j

aąlinti.

Jta rypłYstkidi,

it:::::i.:..::

zj*iĘĘńąźc]&ffii:F.3łq.

cięrpienianis$Ur&&i§nia. :

"

,

Wffi

,5łk.iriis_.+ry.ńitiizffi

iĘ

.!{i r$Eą
iBaimurolńą

§

:§ągtc

przychodziplpicż,:lan Pałe!.Ę..,,kt,
czuł* :emocje św.:Iana

Piwk,łi:t

bardzo§erdecz,ne.,ĘSciówolbll""-rrłU"tratowało*an'XĘ!
A anś{irnie
&vr!ąuw papieżem,..lo
§rY, żr
się,

p_r

cąajęnie

§Ę do

co..*t

_lsĘ

u.a"i;ioidaero*iło, to żE na eoąt*u an ojca ś*iętęonajnudniejq.łę b!J,p

tyó:, ;źtlr,ry!ryui,:

ł

,,

i:Ś,si:$i

Midralina,
Krakou,ic zył bardzo slaomnie i takie eycie (slaomne) mu oapq!,visdato,
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,lłticl,łilii 1vłĘoskolla{ą; !9 w

MĘ Św. w F*afii Ś1v' Mari| Magdaleny w R,abce_Zdroju, Był to
momenŁ gdY 4 kaPłanów (t z nich to arrybiskup lrt*"k iJ*-.*ki). rozdavnli Komunię ś*. ,.*lu*
*
Kościołaate na
'terłnie Pńfiillnie poza jejłurani). Ę,$,toj3!g§lł,rorryrńsł;iilŻ' fi*'rvie, że 4 kapłanów oznacza akcję,,"Polska
l PaŹdziernika 20t9 roĘ Mi_9,Miąię śniłosĘ ze,była na

pod

Kra2em" od,każdej sEony Świata. ren ńzyżjcst przeilKościolcm ś,r.M-ii Magdalcny w RŃce-Zdroju. To (cn krzyż

**'t*"o.rn ń;Ń;

sYmboliĄe ,.Polskę pod Krzyżemr: W tatacb 80-Ęch ubicglcgo

bya dokonana

*oi";,ń

Wtedy dano nowy krzyz i rozdawano obrazy,Matki Bozęi Kalwaryjstlej w Rabce-Zdroju. To należy jeszcze raz powtórzyć.

tłr*i.+ryoni Ś* nł*ii r,łąaacrrv'w Rabce-zdroju ma pn*rrue kaplica w
aoęmmąj iłanłnatey,łrzenieść an krzfz. Ma ro prąrpominać akcję *Różaniec do granic" i
cdyż dzięlct q* uk"ją Polstorłłyjdzie cało z IIi \łbjny Świalowej oraz,,dojdzic do zmiany ugtrqiu w

Wedfug MiŃatiny,w ogrodzie rozancolrm ną

łsztdcie granic Polski (ze
,,Polska Pod'krryżsrn";

Polqę.

MiBq|iaF".,

lą

łE, ao

ujątłlrl§i;lńilfiłffiair_rł,,_

ffi

ffi

m.ini,śp. rranciszek Hiacynta i Łucja

oraz Św. Jan Pawpl II, Śp. arcybisknp,rrancls"erVa*rarski.śp.}ardy_nał S*nn
św- FaustynąKołłalsĘ św.BernadeĘ śp_ Ęnacy Jan

Pań*ą

9 pazrlzicrnika 2019 rolg - Micłr$rnic śniłsię, żc b$a nu
terenowy wii{ziata

-

Ministra §prawiedliwości

Ń1nic

z rOrceałłą i nagle na

20lł roku : Michalinie

ma sojusanika i im

św.Rią św.Jadwiga, św.Teresą

śrv,Ojcicc

Pio i inni

przycząi". kto,ą ciągnąl

Zblgniń aot* Hoł ,4Oauł na kot iu tnl*skii,

pó

tcóra podzicli obecną łvladzę nł,polsce;"sr zu;esicrr ziobro i ło z jcgo
15 paździcrnr'ka

Wy.zy"sti

lo Ror!Ę Dmo,ił§l{

u

samochri,d

Mi"h.tinu *ic, zc osobą

Ędą p -dwcześnic nybory.

śnił6ię były Prezydent lJ§a Gedrge BusĘ k!órąo widziała w tclcu,izji. Mówil on, zc

(U§A) nlc si| nic stani" . *wodu'*'*"rłari.;{*rnn<n ztrol"ą", Z,n orno r.*u*r*n ," ou**
roń Ż łego połpdu t*zii jat<lSatat ńńjii*iut:*S kraju i sojusznik USA możc na

cośpodobnąo do s]ńacji z 200I
tym

ucicrpić

atc nie

USA.

TĘĘ kńry jĘ,odwi{{rry

po t3 października 2019 roku - Magdalenie śniłsię Donald
nie'rządzili i nionie mogti

zroUJwsł,ltUąłńwiaate,toia2*ąi cłą;ązrcromrować dla ludzi

waę*eią$nłJfułm"lalt*rą5*:,# *a'#.
rn@. tvllchalina powicdział mu, dJł *g inl."ę' *lClła" -i*,
w niego zamianić

saż żćlicj mąawicrzy w

Buddę.

ju

r-łffialń ńńćddłł"*,,"

'

",=

łmicnińłrłntjak*6ęlrsęi,rp.."ł1.ę!ry;=#Ęi'.

*

poń,iori.ł jcj,

4 listoMa 2019 rołu Michal^je

mozc się w kazdcj chwili
:.::::::

iry39.illvłc'ądato

I

to

jak slhron) i

Wojn}aŚwiatowej}_ ;drodzy rodacy-: Po jcj

Mińalina stdiil
-l',,,i,1,
,,,': '

Ęcźyń*t a"po eavĘ' jac$śp#*awtdctc.

lcrłtj sroniś std Pm Jano§lw

x

l,i -=

.l

przcrrrawiała ona,do naroalu

który.udawat jej

ze wtcray rYrao w rgzusa Cńrystusa i *,iary nie

.|:'ll-==

s|
p*a.ńm,
wrellUał ńń *.r*in
$tłĘ

w Polscc

*o6,"lr==r,qg{3

*,,,
,l7 paźiŁignika 20t9:ro}u-M_i§tilth,&,śłł|iłsił".*".

popatrzyła w jej p9zy
g9ary

ppitatu. Powiedzial jcj, że wcześniej

ś,odku.

U4a
11rlu i rl J;r"mocła "ę,s.ł,Ói*C. W oknic widziała ms§rynę, co
jak1bacłla
cryla zc to ona,
lcwej srony)
sronil Z2 igly koło
to wt*a
wbiła jcj:iripraircj
9ną b
ig.tz'ryi| i z lcwej
1o

1\1|,ł 4

l ją priestanwałł
etiestanwałł ł jalr

micdnicy_TowygĘaąbjąĘząpł@rręąięirrryB,,PloY..EwJĘńtiGdywyszJatowokdiŃęiŁtalipolic;anci.
12.It.t9

rdu. Mińalinie

pĘąl

posraó z inncj p'anry" która
śniła
snlta się rłsraó.l,inncj
która

qęle, lątrc p*łrlaa;ą a"

;i.tWe

il;Ń;;'r§rnĘ@
X"*t
,!ryI4Ęr,
Ęrrrył,T
1
Swira p*

na łotarttYdzie.
Antarkt}
Tum

Watytcno i imYch łzę&i
ić{żądąi§lgfoją
'ijl.}'.E''''''..].:::.::^!].''-:i::::
po to al4rdoszło da Urybudilł,m
llaJbudilł.,m Wo.iei
Wo"ini §Ę!łłrĘi;
kńń spowodujć wiclkii;ępstoa,arie,i nową
now+
SwF!§ ; ffińspoyodujć'wiclkic.ępsloqgie,i
mają (w zicmi)

mają

ńroją gd}ż,Swiane zionskiC

edzie tiild potomek Ędzi€óąDornł§i

wybuŃĘ{t łrnjg*,att*

-łU *i"a OoUy

t"U inny uHaarik

*łłrHq*y§|s*r"i

pr"gniili;;ń: rrłqią rddności rU.

zc,Wety.* .*Ym Swicclc z"","zee pdroia

łili"i"

l$ł*$rą.śł5di.ld.h*
nMne,łł_s,ryjrrręa,&ń

T!:|y,$
Ty]|11rr

Tc postacic

ai .ł,ą ,ii* poro*ta tobą *"y ludzkiej,
ąciŃ
"
p*,i*rń"ił"ri
,ądrii
;
O,ri fi,iaĘ dĘo"ł; r m"ią ńUą UarO"o
Ęddć]iiiĘł

rulł,i$iętł EcJtlologĘ. UĘieją czYtać
lgb ogfusryĄ Mińatina ur,r.zą

śiłiatfił,y;elitami,

t<

Ńawln

Nl ! j

.

rorafią kogośoślcpić

po$acic zu."ną ari*ue aUy

to,łul.*i,.*
r5,,,,1 w*:^r, ł1.";*ł*"*
"1u:o.|1*,
rpr*,*rał-,,m"*"i ffi*itrlrołłte {[p{itwy
us_tanowione

nową sprtwićdii&,ipńw.i dta ludu Bozcgo ącdlnia

i pojawiĄ się róźnych miejscań rugł, które
byty .,tak jatóy obudzone z wiecznego snu i nie

enic śniłosię, że byla na crnentarzu parafialnym

wyńodziĘ z groborł. Z

rj

mgły wyńodzrty posłacie ludzkie, którc

lvicdzia§ co się dzieje". Byti to zarówno nrętłzyźllL!* i kobnłry w różnlm wicku ate nie było dzjcci. Było tyle iurlzi, że
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Magdalona musiała opŃcić cme$taę, gd}rż b3!.łoty dlaniej,łriejsca. Złriektórych grobów nle rvychodziĘ mgły. Zapowiadą
to §ąd ostateczny.
znar.zyła, ze

osńy

Z

tego snu

taii!::ptilożone są rówrież w nicbie" ŻĆbY',:4oroć .ru do

&iedco grpz ,przęstreegać .l0

nićbadp*} Ęd dobrylr_l, ulirym. naiwnym,

pn}kazan.BoEy§Ł::pr!ryj_ńó

,,Ę§łpuj.

świ pnyjmować Komunię św)oraz gtosie:riiu":e"*

uczestniczyć we Mszy

l

miłosićrdzia.
lO,,lt. t9 rqku

możla wywnioskować, żp ózieci są w niebie. Z jej grobu rodzinncgo nik nie wyszedl, to

Ń

i*ąy"i"

i

tak

jak

,,:Zbafienib (a w tyą
i ucrynki

' "o.ńU

".*"rJio
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