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Dlaczego nie płaczę po śmierci arcybiskupa Hosera? 
 
Nie jestem psychopatą (tak mi się wydaje), staram się okazywać empatię, staram 
się zabierać głos w sprawach, które uważam za ważne i miłe Panu Bogu. 
Jednak wiadomość o śmierci arcybiskupa Hosera jakoś nie napawa mnie 
smutkiem, dlatego nie zamierzam wystawiać mu laurki czy – tym bardziej – 
podpisywać się pod ewentualną budową pomnika; a jeżeli już to na śmietniku 
historii Polski i historii Kościoła. 
I chociaż nie znałem bliżej tego już śp. kapłana, to muszę przyznać, że bardzo 
mnie bolały jego wypowiedzi dotyczące konieczności szczepień, którymi 
„wzbogacał” opinię publiczną od wielu lat. 

 Czyżby, jeszcze za życia, nie czytał nauczania Jana Pawła II, który ponad 30 lat 
temu przestrzegał przed szczepionkami, które zniszczą płodność?1 

 Czyżby nie słyszał o akcji szczepień w Kenii w 2014 roku „przeciw” tężcowi, 
która to „akcja” miała zakończyć się ubezpłodnieniem wszystkich Kenijek? 

 Czyżby nie słyszał o „filantropijnych” działaniach B. Gatesa, WHO i im 
podobnym, którzy w wielu krajach prowadzili eksperymenty na bezbronnych 
dzieciach, doprowadzając wiele maleństw do przedwczesnych zgonów, a 
ogromną liczbę dzieci do kalectwa?2 

 Czyżby nie słyszał o podobnych eksperymentach i w Polsce, niemal na naszych 
oczach! 

 Czyżby nie słyszał o NOP-ach wśród dzieci, które przyczyniały się do coraz 
większych protestów rodziców i rezygnowania przez nich ze szczepienia dzieci? 

 Dlaczego więc milczał? 
 Dlaczego czynnie wspierał zbrodniczy przemysł? 

Wątpię, aby był tak niedouczony i tak ślepy.  
A ponieważ nie uznaję za właściwe milczenie o złych czynach osób zmarłych, i tym 
razem nie zamierzam milczeć względem działania osoby, która czynnie 
przyczyniała się do wymordowania Polaków! 
Apb Hoser, zamiast głosić prawdę, również medyczną (bo takie ponoć miał 
wykształcenie), to powtarzał brednie karcelu szczepionkowego o dobroczynności i 
nieszkodliwości szczepień! 

                                                             
1 zob. Humane Vitae, 13 
2 https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/indie-pozywaja-billa-gatesa.html 
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Postaram się pokrótce skomentować jeden z wywiadów, udzielonych w Niedzieli3, a 
przypomnianych na gloria.tv 
Wywiad, składający się niemal z samych kłamstw i manipulacji, które można łatwo 
zdemaskować, jeżeli tylko otworzy się oczy i zajrzy do obiektywnych źródeł. Warto 
to robić, abyśmy byli świadomi tego, jak podli ludzie mieli wpływ i nadal mają na 
nasze życie i zdrowie, nie mówiąc w tym momencie o stronie duszpasterskiej! 
Odniosę się do części wywiadu, do argumentów, które wcześniej już używałem w 
listach do hierarchów: kard. Nycza i biskupa Jezierskiego.4 
Abp Henryk Hoser:  
Oczywiście, że lepiej się zaszczepić niż przechodzić tę chorobę, ponieważ 
koronawirus może mieć groźne konsekwencje.  
Co na  to np. prof. Maria Majewska? 
Należy tu jednoznacznie stwierdzić, że statystyki zakażeń i zgonów na Covid są 
ordynarnie fałszowane.  Zgłaszane powikłania poszczepienne i zgony do systemu 
europejskiej bazy Vigiaccess i amerykańskiej bazy VAERS według ustaleń 
międzynarodowych stanowią jedynie 1-10% faktycznych powikłań i zgonów. 
Dlatego informacja profesor Marii Majewskiej potwierdza najgorsze przewidywania, 
że 8 razy więcej ludzi umiera po szczepieniach na kowida niż z powodu 
samego kowida! A to dopiero początek „tańca śmierci”5.  
 
A jakie zdanie (lepiej się zaszczepić czy przechorować) mają wybitni naukowcy i 
lekarze praktycy? 
Jednakże szczepionka powinna być drugim wyborem wtedy, gdy uzyskanie 
naturalnej odporności nie jest związane ze zbyt dużym ryzykiem. Tak jest w 
przypadku SARS-CoV-2, którego śmiertelność nie przekracza średnio 0,27% a 
zachorowalność na podstawie wszystkich przypadków zarejestrowanych przez 
WHO w ciągu jednego roku wynosi 1,35% (do dnia 4 lutego). Dlatego błędne jest 
myślenie, że teraz musimy zastąpić naszą naturalną odporność odpornością 
sztuczną, którą zapewni eksperymentalny, wprowadzony warunkowo preparat, 
nazywany „szczepionką” na SARS-CoV-2 i że należy zaszczepić 60-70% populacji, 
aby uzyskać sztuczną odporność zbiorową.6 
 
Abp Henryk Hoser:  Ważne, abyśmy w dyskusji o szczepieniach sięgali do 
sprawdzonych źródeł. Niektórzy żyją fałszywymi opiniami i mitami na temat 
szczepień. 
                                                             
3 Sposób na wirusa, https://www.niedziela.pl/artykul/151836/nd/Sposob-na-wirusa 
4 Sławomir Sokołowski, Do: Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, 
https://gloria.tv/post/otB9SCkvWyhf183qdYmzEtemH. 
Sławomir Sokołowski, Do bp Jezierskiego Kolejnego kłamcy z grona szyderców, 
https://gloria.tv/post/nCpJmDn1kVww434GTk4WW79Sz 

5 http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/05/ministerstwo-zdrowia-informuje-zaszczepieni-umieraja-dwa-razy-
czesciej-na-covid-19/ 

6 http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/trzeci-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---
apelnaukowcowilekarzy.pl.html 
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Właśnie to czyni zagubiony kapłan, już śp.!!! 
 
Abp Henryk Hoser:   W Polsce większość osób jest zaszczepiona przeciwko 
różnym chorobom i nie jest ich nosicielami.  
I to jest właśnie dramat Polaków. W Niemczech i w wielu krajach europejskich w 
ogóle nie szczepi się dzieci, a chorób zakaźnych jest wielokrotnie mniej! Np. 
przywoływana niżej gruźlica – w „wyszczepionej” Polsce występuje 10x częściej niż 
w pozbawionych tego dobrodziejstwa Niemczech! 
Prof. Majewska, bez ogródek podsumowała całą „politykę” szczepień polskich 
dzieci w następujących słowach: 
Dlatego, mimo napuszonej pronarodowej i prorodzinnej propagandy, nie bez kozery 
można stwierdzić, że Polska ma pozorną suwerenność i fasadową demokrację – 
jest państwem medyczno-farmaceutycznego totalitaryzmu, który wkrótce 
doprowadzi do zagłady naszego narodu. Tak zmasowanego wyniszczania Polaków 
nie było nawet podczas zaborów czy niemieckiej okupacji. Polska przestanie 
istnieć, kiedy za ok. 20 lat blisko 80 procent młodych Polaków będzie 
neurologicznie uszkodzonych po wymuszanych toksycznych szczepieniach.7 
 
Niestety, również dzięki szczepionkom – jesteśmy nosicielami chorób!!! Np. 
wspomnianą gruźlicę „nosi” 2/3 ludzkości świata, a 10% z tej ilości zachoruje na 
gruźlicę, jeżeli wystąpią „sprzyjające” okoliczności (mało światła, brak świeżego 
powietrza, niski poziom wyżywienia i higieny, bliskość osoby zarażającej). Znacznie 
większe szanse na wyzdrowienie i łagodny przebieg będą miały osoby 
niezaszczepione! 
 
(Pytanie do) Abp Henryka Hosera:  Niektóre z mitów, o których wspomniał 
Ksiądz Arcybiskup, głoszą, że zostaną nam wszczepione chipy albo że 
szczepionka zmieni nasze DNA. 
Te teorie nie mają żadnego uzasadnienia. Szczepionka podlega analizie 
biochemicznej i można sprawdzić jej zawartość. Wybitni genetycy podkreślają 
natomiast, że te szczepionki nie mają możliwości ingerencji w DNA. 
Zupełnie innego zdania są niezależni od zbrodniczych instytucji „paramedycznych” 
naukowcy, oto wypowiedź kilkudziesięciu polskich naukowców i lekarzy: 
Reasumując: wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter 
eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne 
choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż 
obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez 
szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Długofalowych skutków 
szczepień nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. O tych zagrożeniach 

                                                             
7 Szczepienny totalitaryzm za srebrniki https://vaccgenocide.wordpress.com/2018/11/13/szczepienny-totalitaryzm-za-

srebrniki/ 
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społeczeństwo polskie powinno być właściwie poinformowane i powinna się na ten 
temat odbyć debata publiczna z udziałem niezależnych ekspertów. Na bazie 
rzetelnej informacji każdy polski obywatel powinien mieć prawo do decyzji, czy 
przyjąć szczepionkę i nie powinien być do tego zmuszany. W przypadku 
dobrowolnych szczepień powinny być przewidziane gwarantowane przez rząd RP 
rekompensaty dla osób, które na skutek szczepień poniosą utratę na zdrowiu8. 
Pytanie do Abp Henryka Hosera:   
Jednym z zarzutów wobec szczepionek przeciwko COVID-19 jest także 
szybkie tempo ich powstania. Z drugiej strony naukowcy uspokajają, że 
żaden etap badań nie został pominięty. 
 
Rzeczywiście, żaden etap badań nie został pominięty. Podczas wielomiesięcznych 
badań nad szczepionkami udowodniono, że nie ma ryzyka poważnych powikłań i 
działań ubocznych. Mogą one jedynie źle wpływać na osoby, które mają skłonność 
do alergii. 
 
To jest chyba jakaś zmowa, ale zupełnie innego zdania są niezależni eksperci, nie 
będący na sznurku karcelu farmaceutycznego! 
Wbrew materiałom reklamowym, opracowane w szybkim tempie preparaty, w 
postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA, budzą poważne zastrzeżenia 
odnośnie bezpieczeństwa, co już możemy zaobserwować na przykładach licznych 
powikłań, a koronnym tego dowodem jest to, że ich producenci nie chcą ponosić 
odpowiedzialności za szkodliwe działania uboczne. Ponadto nacisk na 
wprowadzenie „szczepionki” zupełnie ignoruje fakt, że umieralność u osób poniżej 
50 roku życia jest bardzo niska. Nie ma zatem sensu szczepienie tej grupy ludzi, 
jeśli nie mają oni chorób współtowarzyszących i są zdrowi.9 
 
Skoro te „szczepionki” są takie bezpieczne: 
Dlaczego więc producenci nie odpowiadają za skutki swojego „dzieła”? 
Dlaczego nie można rzetelnie zbierać informacji o niepożądanych odczynach 
poszczepiennych? Dlaczego  w Polsce jest kilkadziesiąt razy mniej NOP-ów niż w 
innych krajach europejskich? Czyżby nasi rodacy byli aż tak zdrowi? 
Dlaczego, jeżeli ktoś umrze niezaszczepiony – to przyczyną zawsze jest „kowid” 
(jego wina, że się nie zaszczepił), chociaż do dzisiaj nie opracowano wiarygodnego 
testu potwierdzającego zakażenie wirusem SarsCov-2, , a jeżeli umrze 
„zaszczepiony”, to przyczyną są zawsze choroby współistniejące, a nie 
„szczepionka” (dzięki której z pewnością „mniej” cierpiał)? 

                                                             
8 http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/index.html 
9 http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/trzeci-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---

apelnaukowcowilekarzy.pl.html 
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Dlaczego nie ma publicznej debaty, a każdego, który ośmiela się kwestionować 
oficjalną, zbrodniczą narrację – zaraz się piętnuje, a jak jest medykiem – to się mu 
„wręcza” wilczy bilet? 
Pytanie do abp Henryka Hosera:  A co ze skutkami, które mogą pojawić się za 
jakiś czas? 
 
Nie mamy na ten temat wiedzy. Przekonamy się o efektach dopiero za kilka lat i 
będą one prawdopodobnie marginalne. Już teraz możemy z pewnością stwierdzić, 
że ryzyko choroby i śmierci z powodu koronawirusa jest dużo większe niż 
ewentualne skutki uboczne przyjętej szczepionki. 
 
To – skoro nie mamy wiedzy na temat skutków w przyszłości, to może najpierw tę 
wiedzę zdobądźmy!!! 
Jeżeli nie jestem pewien czy za drzwiami znajduje się winda, nie przekraczam 
progu drzwi, aż się upewnię!!! 
Tylko samobójca sprawdza obecność windy – wchodząc za drzwi z zamkniętymi 
oczami! 
A co do ryzyka zgonu z powodu „kowida” i „choroby czy śmierci” po zaszczepieniu, 
to – jak cytowałem wyżej – jest dokładnie odwrotnie. 
 
Pytanie do abp Henryka Hosera:   
Czy z medycznego punktu widzenia szczepionki mRNA, dopuszczone przez 
Europejską Agencję Leków, są bardziej niebezpieczne niż tradycyjne, w 
których podaje się zdezaktywowanego wirusa? 
 
Nie są bardziej niebezpieczne. Otrzymujemy niewielki fragment wirusa w postaci 
mRNA, rozpoznawalny przez organizm, który w odpowiedzi na obcy element 
wytwarza przeciwciała i chroni nas przed infekcją. 
Kolejne brednie, powtarzane przez osobę darzoną niekwestionowanym 
zaufaniem!!! Powtórzę to, co napisałem do kardynała Nycza: 
Przecież to nawet nie jest szczepionka!!!  
Prawdziwa szczepionka zawierałaby osłabionego wirusa, z którym organizm 
mógłby się „zapoznać” i wytworzyć przeciwciała, chroniąc przed ewentualnie 
groźnymi skutkami wtargnięcia prawdziwego, w pełni funkcjonalnego wirusa 
(właśnie taki mechanizm działania „szczepionki” przedstawiają producenci10). 

                                                             
10 Oto fragment z ulotki preparatu firmy Moderna: COVID-19 Vaccine Moderna zawiera mRNA zawarty w 

nanocząsteczkach lipidowych. mRNA koduje białko kolca wirusa SARS-CoV-2 na całej długości zmodyfikowane za 
pomocą 2 substytucji proliny [...]. Dostarczone mRNA nie dostaje się do jądra komórkowego ani nie oddziałuje z 
genomem, jest niezdolne do replikacji, a jego ekspresja jest przejściowa. Ulegające ekspresji, związane z błoną 
białko kolca wirusa SARS-CoV-2 jest następnie rozpoznawane przez komórki odpornościowe jako obcy antygen. 
Wywołuje to odpowiedzi ze strony zarówno limfocytów T, jak i limfocytów B, prowadząc do wytworzenia 
przeciwciał neutralizujących, które mogą przyczyniać się do ochrony przed COVID-19; https://ec. 
europa.eu/health/documents/ community-register/2021/20210106150575/anx_150575_pl.pdf  
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Rzeczywistość wygląda jednak zdecydowanie mniej kolorowo, a „szczepionki”, 
które miały być wybawieniem ludzkości, okazują się dosłownie śmiercionośną 
bronią biologiczną, skierowaną przeciwko całej ludzkości ziemi. 
Obecna „szczepionka”, zamiast wytwarzać przeciwciała, skuteczne do obrony 
przed sztucznie wprowadzonym białkiem spike, przemyca zmodyfikowany fragment 
wirusa, a dzięki technologii mRNA, całkowicie dezorientuje układ obronny każdego 
człowieka, skutkiem czego, nasz organizm, obce białko kolca uznaje za swojego 
sojusznika, zamiast wroga (jak zapewniali producenci „szczepionek”) i zaczyna je 
produkować i rozprowadzać po całym organizmie, do wszystkich organów, 
ostatecznie czyniąc biorcę „szczepionki” fabryką zmutowanych wirusów, 
które rozsiewa na innych!  
Nawet Pfizer przyznał, że osoba zaszczepiona może zarażać innych poprzez 
oddech lub skórę!!!11 
Właśnie najwyżej posuniętą ostrożność i rozwagę, zamiast nieodpowiedzialnej i 
lekceważącej postawy śp. arcybiskupa i niemal wszystkich współczesnych 
hierarchów, zalecają światowi i Polscy prawdziwi eksperci, ponieważ sprawa 
dotyczy zdrowia i życia obywateli.12 
 
Pytanie do apb Henryka Hosera:   Widzimy, z jakimi problemami z powodu 
koronawirusa borykają się rodziny, jak wpływa on na więzi społeczne, 
wspólnoty katolickie, a także na polską gospodarkę. Czy można powiedzieć, 
że w pewnych okolicznościach szczepienie może być naszym patriotycznym 
                                                             
11 Dlaczego zaszczepieni ludzie powodują choroby ZDROWYCH ludzi? Dokument Pfizera przyznaje, że zaszczepieni 

ludzie „rzucają” cząsteczki zakaźne. https://www.gloria.tv/post/2YHVjtL48o2i3TvZ6UP1FN4a4 
12 3. Szczepionka na SARS-CoV-2 została opracowana w bardzo szybkim tempie, pominięto niektóre etapy badania, w 

tym testy na zwierzętach oraz próby kliniczne odzwierciedlające strukturę populacji. Zgodnie z danymi producentów 
nie testowano osób poniżej 12 roku życia oraz ograniczono testy osób powyżej 65 roku życia. Tym samym niewiele 
wiadomo o efektach działania konstruktu mRNA u osób najbardziej zagrożonych. Biorąc pod uwagę, że do tej pory 
nigdy nie stosowano takiego konstruktu u ludzi, jego wprowadzenie powinno być poprzedzone bardzo 
szczegółowymi analizami. Nowatorstwo nie jest dowodem bezpieczeństwa, a nowe rozwiązania wymagają dużej 
ostrożności. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do produktu medycznego o charakterze szczepionki, który 
proponuje się młodym ludziom, którzy w minimalnym stopniu są zagrożeni chorobą COVID-19. 
4. Nowe szczepionki na SARS-CoV-2 stworzone na bazie mRNA lub oparte o wektory wirusowe nie są tradycyjnymi 
szczepionkami. Są to raczej substancje mogące w komórkach doprowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego 
rodzaju „szczepionki” nie można uznać, za skuteczne i bezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych skutków 
niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Stosowanie ich to na obecnym etapie eksperyment medyczny 
na wielką skalę, zwłaszcza, że nie znamy potencjalnych skutków odległych, a szczepienia być może trzeba będzie 
powtarzać. Szwajcarski Urząd ds. rejestracji i kontroli leków Swissmedic nie zgodził się na dopuszczenie do obrotu w 
Szwajcarii szczepionek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna, gdyż ocenił, że w dokumentacji brakuje ważnych 
danych, dotyczących ich bezpieczeństwa i skuteczności. Polska powinna traktować kwestię bezpieczeństwa 
szczepionek z równą powagą jak Szwajcaria.  
5. Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczone do obrotu na rynku. Wyniki ich badań nie są 
jednoznaczne i nie dają prawa do twierdzenia, że są całkowicie bezpieczne. To samo dotyczy szczepionek opartych o 
wektory wirusowe. Mechanizm indukowania odpowiedzi immunologicznej przez mRNA, mechanizmy rozpoznawania 
„szczepionki mRNA" przez receptory komórkowe i ich aktywacja nie są dobrze poznane. Przekonywanie obywateli 
przez rząd RP, nawet w dobrej wierze, że te szczepionki są w pełni bezpieczne przy ogromie niewiedzy na temat 
wirusowego mRNA w komórce jest wysoce nieetyczne. Dlatego szczepienia planowane w Polsce muszą mieć 
charakter wyłącznie dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu, bezpośredniego i pośredniego, w 
tym wprowadzania jakichkolwiek przywilejów dla osób zaszczepionych. 
http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/drugi-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19---
apelnaukowcowilekarzy.pl.html 
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obowiązkiem? 
 
Patrząc na to, jaki wpływ ma pandemia na funkcjonowanie całego kraju, 
szczepienia można rozpatrywać jako swoisty patriotyczny obowiązek chroniący 
zdrowie i życie naszych rodaków. Szczepionka chroni nasze dobro wspólne, które 
jest dobrem narodowym. 
Czyli patriotycznym obowiązkiem jest zgodzić się na eksperyment paramedyczny o 
niespotykanie groźnych skutkach? 
Przypomnę tu fragment listu do kard. Nycza, który również powoływał się na troskę 
o dobro wspólne... Jacy ci nasi hierarchowie są mało oryginalni. Jeden coś powie, a 
reszta bezrozumnie małpuje. 
Gdzie ksiądz kardynał widzi, w którym miejscu mamy dostrzec związek między 
przyjęciem eksperymentalnego preparatu o nie zbadanym składzie, a troską o 
dobro wspólne? 
 
Idźmy dalej: jakie dobro ksiądz kardynał ma na myśli? 
– Dobro doczesne (szczepionka nie przymnaża dobra doczesnego, a tylko 
cierpienie!!!, no - chyba że chodzi o dobre samopoczucie koncernów13 i 
globalistów...) czy dobro wieczne?  
Jedno i drugie jest zagrożone przez „szczepionkę”, a nie ratowane, co ośmieliłem 
się wykazać, tym bardziej, że wszystkie obecne „antycovidowe” „szczepionki” 
powstały z wykorzystaniem zamordowanych dzieci14. 
 
Proszę uwiarygodnić, udowodnić związek przyjęcia „szczepionki” z troską o 
dobro wspólne, w jakiejkolwiek mierzalnej formie, ponieważ księdza kardynała nie 
słucha stado bezrozumnych baranów, ale – przynajmniej w części – świadomi i 
refleksyjni katolicy i obywatele.  
A, co najważniejsze, słyszy księdza sam Pan Bóg i z każdego bezużytecznego, a 
tym bardziej, z każdego szkodliwego słowa – surowo rozliczy!!! (por. Mt 12,36) 
 
Pytanie do abp Henryka Hosera:   
Ksiądz Arcybiskup spędził 20 lat w Afryce na misjach. Jaką rolę szczepionki 
odegrały na tym kontynencie? 
 
Jako lekarz widziałem tragiczne skutki braku szczepień przeciwko poliowirusom, 
czyli chorobie Heinego-Medina. Byłem świadkiem, jak z powodu zniekształcenia 
układu ruchu cierpiało wiele osób, które przeszło tę chorobę. Kalectwo wykluczało 
społecznie i było powodem żebrania na ulicy młodych mieszkańców Afryki. Trwała 
tam także epidemia odry ze śmiertelnymi powikłaniami w postaci zapalania płuc czy 

                                                             
13 Ile koncerny zarabiają na szprycy? Pfizer przedstawił szacunki dotyczące zysku ze sprzedaży szczepionek, 

https://paradyzja.com/ile-koncerny-zarabiaja-na-szprycy-pfizer-przedstawil-szacunki-dotyczace-zysku-ze-sprzedazy-
szczepionek/ 

14 Szczepionki zbudowane na aborcji to obrzydliwość, https://gloria.tv/post/aDccpFiLEds96nrZkVu2vv9n6 
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poważnych komplikacji jelitowych. Dzieci masowo umierały na odrę. Po 
wprowadzeniu szczepień udało się wyeliminować te choroby. 
W żadnym kraju na świecie, szczepionki nie pokonały ani jednej choroby!!! 
Zdaniem prof. Majewskiej, która badała skład szczepionek : Dzieci - im więcej 
otrzymują szczepień, tym częściej umierają.15 
A samo WHO przyznało, że bez poprawy higieny i dostępu do bieżącej wody, nie 
uda się wyeliminować chorób zakaźnych również w Afryce!16 
To nie szczepionki powodują poprawę sytuacji zdrowotnej w biednych krajach, ale 
poprawa stopy życiowej w wielu częściach świata, również w Polsce (chociaż u nas 
jest znacznie lepiej niż np. w Afryce), przed którą to poprawą sytuacji nas bardzo 
bronią znani „dobroczyńcy”. 
 
Pytanie do abp Henryka Hosera:  Szczepionki pomogły powstrzymać zakaźne 
choroby? 
 
Tak było np. w przypadku gruźlicy. Ciągle będą się pojawiać nowe choroby, a jak 
pokazuje historia medycyny, szczepienia są w stanie je powstrzymać. 
Kolejne kłamstwa!!!  
Skuteczność szczepionki przeciw gruźlicy wynosi 0% (zero procent), co 
potwierdziły rzetelne badania przeprowadzone wspólnie przez WHO, służby 
medyczne USA i Indii !!!17 
I chociaż szczepionka przeciw gruźlicy jest zupełnie nieskuteczna, a wręcz 
śmiertelnie szkodliwa, to wszystkie polskie dzieci otrzymują prątki gruźlicy już w 
pierwszej dobie życia!!! Cóż za wyróżnienie! 
Pytanie do abp Henryka Hosera:  Świat poradzi sobie z pandemią COVID-19 
bez masowych szczepień? 
 
Poszczególne kraje nie dadzą sobie rady, ponieważ obecnie widzimy, jak z powodu 
dużej mobilności ludzkiej koronawirus szybko rozprzestrzenił się na cały świat. W 
pewien sposób wszyscy jesteśmy ofiarami pandemii, nasze codzienne życie jest 
zależne od ograniczeń i różnych restrykcji. Szczepienia są szansą na to, aby 
powrócić do normalnych warunków życia. 

                                                             
15 https://gloria.tv/post/2Xx39yWDxM7L2r641PVpiU1Sk 
16 WHO_ brak toalety sprzyja rozprzestrzeniania się wielu chorób [to brak higieny, a nie szczepień jest przyczyną 

chorób] https://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/WHO-brak-toalety-sprzyja-rozprzestrzeniania-sie-wielu-
chorob,146594,8.html 

17 Prawdziwym gwoździem do trumny powinno być największe na przestrzeni jej historii [...] i jedyne wykonane 
zgodnie ze wszystkimi koniecznymi kryteriami naukowym badanie przeprowadzone w Indiach Południowych przy 
udziale WHO, Publicznej Służby Zdrowia USA i Rady ds. Badań Medycznych Indii. Zbadano dwa najbardziej 
powszechnie stosowane szczepy [...] Badanie wykazało zerową skuteczność szczepionki BCG właśnie w kraju, w 
którym ze względu na panującą sytuację epidemiczną mogłaby być rzeczywiście potrzebna. co więcej, 
zachorowalność na gruźlicę okazała się wyższa wśród zaszczepionych! [...] Powołana w trybie nagłym grupa robocza 
WHO nie wykryła żadnych błędów metodologicznych. Aleksander Kotok, Bezlitosna Immunizacja, Prawda o 
szczepionkach, Hartigramma Warszawa 2015, str. 664. 
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Świat sobie doskonale poradzi, jeżeli tylko „wielcy” tego świata, z pomocą 
sprzedajnych hierarchów Kościoła Katolickiego i zdradzieckich przedstawicieli 
władzy świeckiej, nie będą nam pomagać „wyzdrowieć”. 
Oto słowa prawdziwych specjalistów i ludzi sumienia: 
Człowiek w czasie ewolucji przeżył wiele podobnych epidemii jak COVID-19. Każda 
wzmacniała nas i zwiększała naszą odporność jako gatunku biologicznego. Dlatego 
odporność na patogeny, w tym wirusy, można uzyskać zarówno drogą naturalną 
jak i sztuczną.18 
 
Niech te słowa pomogą nam odróżniać prawdę od kłamstwa, bo tylko znajomość 
prawdy daje nam szansę na wolność, tylko dostęp do prawdy daje nam możliwość 
dokonania właściwych wyborów (por. J8, 33), wyborów zgodnych z wolą Bożą. 
I chociaż nie zamierzam płakać po zmarłym arcybiskupie Hoserze, to modlitwy za 
niego nie będę żałował, niezależnie od tego jakim łajdakiem był za życia! Oby miał 
jak najmniej naśladowców... 
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
 
Sławomir Sokołowski 
www.godnosc.org 

                                                             
18 http://www.apelnaukowcowilekarzy.pl/trzeci-apel-naukowcow-i-lekarzy-w-sprawie-szczepien-przeciw-

covid-19---apelnaukowcowilekarzy.pl.html 


