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Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej,
najbardziej leniwy w historii, jednak trochę
popracował i zaostrzył prawo do aborcji. Już
wcześniej Polska miała najbardziej pod tym
względem restrykcyjne prawo w UE, które i tak
nie było respektowane. Większość aborcji (ok.
150 tysięcy rocznie) Polki dokonywały za
granicą. Ustawodawcy powołują się na Kościół. Jednak warto wiedzieć, że Kościół bardzo
często zmieniał zdanie na ten temat. Św.
Tomasz z Akwinu pisał, że „Zarodek płci
męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach,
zaś płci żeńskiej po 80 dniach” - czyli nie „od
poczęcia”. Nawet Biblia nie potępia aborcji.
Warto też wiedzieć, że zarodek nie ma jeszcze
systemu nerwowego, więc nie czuje bólu. Co
innego, gdy urodzi się i cierpi ciężko chore,
zdeformowane niemowlę... Przypominamy, że
Ś.P. Maria i Lech Kaczyńscy, sprzeciwiali się zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego. (ang)
Zdesperowane kobiety a także
ich partnerzy walczą o swoje
prawa, zgodne ze standardami współczesności.
APELUJEMY do POLICJI
ABY NIE BYŁA WOBEC
NICH BRUTALNA!

SZCZEP SIĘ KTO MOŻE!
- A może prawie każdy! Wszystkie
szczepionki przeciw COVID-19
przebadano pod kątem skuteczności
i skutków ubocznych. Oparto się na
znanych i sprawdzonych patentach.
UE wynegocjowała najlepsze możliwe
warunki zakupu i w całej Europie
równocześnie rozpoczęto szczepienia.
Warto wiedzieć, że kłamliwe informacje
antyszczepionkowe pochodzą z Rosji.
Nie daj się zmanipulować.
Daj się zaszczepić!
UWAGA: szczepienie nie jest obowiązkowe. (ml)

ROCZNICA ŚMIERCI PREZYDENTA
Dwa lata temu Prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz, został śmiertelnie ugodzony
nożem, podczas finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zabójca miał problemy
psychiczne. Wcześniej przebywał w więzieniu,
gdzie często oglądał TVP. Zapewne uległ
rozpętanej tam nagonce na prezydenta, oraz
WOŚP. Pamiętajmy zawsze jak tragiczne mogą
być skutki nienawiści. Bądźmy porządni. (ang)

WEŹMY UDZIAŁ W ZBIÓRCE na WOŚP!
W tym roku będzie to trochę trudniejsze,
bowiem zbiórka przeniosła się do internetu,
sklepów i instytucji. Niestety także wielu z
nas odczuwa finansowe skutki pandemii.
Postarajmy się jednak wpłacić choćby
drobną kwotę. Te pieniądze zawsze są wykorzystywane bardzo rzetelnie!

Przykazanie nowe
daję Wam, abyście
się wzajemnie
miłowali...
JEZUS BRONIŁ KOBIET
I NIGDY NIE POTĘPIŁ
HOMOSEKSUALIZMU!
TYLKO PRZEKUPNIÓW
WYRZUCIŁ ZE ŚWIĄTYNI...

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz
jakieś uwagi lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl

PODAJ
DALEJ!

Konto WOŚP: 1811401010 00005244 44001129 tytuł: darowizna na WOŚP

Y

nowa

rys. J. Janiszewski

CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

CZYTAM
SPRAWDZAM
MYŚLĘ
DZIAŁAM

Y

nowa

B I B U Ł AA
w w w. n o w a b i b u l a . p l
046 / 0 1 . 2 0 2 1

PODCINANIE GAŁĘZI na której siedzimy

K

omisja Europejska uzależnia wypłaty
dla państw, od praworządności i poprawności ich wydawania. Zasada praworządności mówi o przejrzystym dysponowaniu funduszami europejskimi i równym
traktowaniu przedsiębiorców i obwateli. Niestety prawicowi polscy politycy stwierdzili, że
praworządność wg standardów UE, to
„oddawanie suwerenności”(?) A przecież fundusze muszą iść na konkretne cele. Nie mogą
być rozdawane znajomkom z partii. Jednak
Ziobro ze swoją malutką partyjką gardłował
przeciwko prawu UE. Wszystko zakończyło się
całkowitym ośmieszeniem Polski, a p. Morawiecki w końcu podpisał niezmienione porozumienie. Przychylna Polsce (tak!) kanclerz
Merkel wynegocjowała z resztą Europy 2-letni
okres na ocenę faktur i faktów. Nieudana
próba szantażu całej UE w życiowej, ważnej
dla wszystkich sprawie ratowania gospodarki,
znów zniszczyła zaufanie do Polski. Tak płacimy za niepohamowany pęd polityków do władzy i pieniędzy, poza jakąkolwiek kontrolą. (mz)
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Przedstawiamy głównych zawodników:
Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości i
Prokurator Generalny, mgr prawa. Otrzymuje
dwie pensje. ZZ był średnim studentem. W
czasie studiów „wykazał się” wielokrotnymi
wnioskami do Prokuratury przeciw kolegom,
którym wynajmował mieszkanie, a którzy
rzekomo nie oddali mu klucza! ZZ do tej pory
prześladuje lekarzy, których wini za śmierć
ojca (zmarłego w starszym wieku po operacji
serca). ZZ też niesłusznie oskarżył słynnego
transplantologa. Lekarza uniewinniono i dziś
ratuje ludzi za granicą. A u nas ilość przeszczepów spadła i wiele osób z tego powodu
zmarło. ZZ przyczynił się też do samobójczej
śmierci minister Barbary Blidy. ZZ chwilowo
popadł w niełaskę u J. Kaczyńskiego (gdy jego
partia nie poparła ustawy o ochronie
zwierząt) ale znając wiele sekretów, wielu
znanych polityków ma się dobrze.
Mateusz Morawiecki - Premier Rządu, mgr
historii i MBA. Dzięki układom swego ojca, już
jako student dostał ważną posadę w banku. Z
czasem został milionerem i właścicielem
licznych nieruchomości (częściowo nabytych
w niejasnych okolicznościach), które przepisał na żonę. Jako polityk początkowo był
doradcą premiera Tuska a następnie pokochał J. Kaczyńskiego. „Zasłynął” bujną wyobraźnią i kłamstwami. MM jest pierwszym
premierem w naszej historii, któremu Sąd
kazał odwołać kłamstwa. Ostatnio złożono
zawiadomienie do Prokuratury w sprawie
powiązania MM z aferą podsłuchową i Rosją.
(Dzięki czemu PiS doszedł do władzy.)
MM i ZZ nie życzą sobie aby UE ich
kontrolowała. Ma tylko dawać pieniądze.
KOMU KIBICUJECIE??? (ang)

Joe Biden nowy prezydent USA

rys. MB

Po wyborach w USA cały świat gratulował
zwycięstwa Joe Bidenowi. Wyłamali się tylko:
prezydenci: z Rosji, Węgier, Iranu i z Polski. To
obelga dyplomatyczna wobec ważnego sojusznika! W związku z tym p. Duda zapewne nie
dostanie zaproszenia na zaprzysiężenie...
Polska prawica uważała, że wygrać musi
Donald Trump, uważany w cywilizowanym
świecie za (delikatnie mówiąc) niezrównoważonego. Trump nie pogodził się z przegraną
i nawoływał do rebelii, co skończyło się wtargnięciem tłumu do Kapitolu i śmiercią 5 osób.
Trumpowi grozi pozbawienie go
stanowiska, jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem Bidena. (mz)

PiS chce zmienić prawo,
tak aby nie była możliwa
odmowa przyjęcia mandatu!

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz
jakieś uwagi lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl
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WALKA BULDOGÓW POD DYWANEM

64 % Polaków w wieku 18-29 lat
chce wyjechać z Polski. NA ZAWSZE!

NATO jest narażone na pęknięcia.
Widzimy co się dzieje na Białorusi,
po Polskę i Węgry; wzrost
totalitarnych reżimów
na świecie.
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