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w oczekiwaniu na wyrok
Trybunału Konstytucyjnego

temat numeru: na straży życia

MIŁOŚĆ PRZEZ DUŻE M
W latach 60. pojawiły się teorie o konieczności regulowania ludzkiej płodności, a pigułka antykoncepcyjna
została okrzyknięta wynalazkiem, który uszczęśliwi ludzkość. Kiedy Paweł VI ogłosił w 1968 r. encyklikę
„Humanae vitae” – o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia – został zaatakowany, jako despota
nierozumiejący ludzi i czasów.

niemieckie obozy śmierci

D

Henryk W. Magnuski

ABORCJA EUGENICZNA
JEST NIEKONSTYTUCYJNA
Z Bartłomiejem Wróblewskim – posłem Prawa
i Sprawiedliwości – rozmawia Artur Stelmasiak

niedziela młodych

NAS TU NIE BYŁO, NAS TU NIE MA

OJCIEC „WALKIE-TALKIE”

MĘSKIE KROKI DO ŚWIĘTOŚCI

Temat ekstremalnie przykry, a niewiele brakuje, aby
został całkowicie objęty cenzurą
europejskiej poprawności politycznej: pamięć o niemieckich obozach zagłady

„Walkie-talkie” towarzyszyło amerykańskim żołnierzom na frontach wojny w Europie
i na Pacyfiku. Umożliwiało komunikację piechoty,
artylerii i wojsk pancernych

Zaczęli rok temu. Postanowili sprawdzić, czy mężczyźni w ogóle na coś takiego pójdą. Bez promocji w projekcie uczestniczy dziś 1000 facetów. Codziennie się
formują stawiając małe kroki do wielkiego celu. Do
świętości. Taki właśnie jest cel DROGI ODWAŻNYCH

ZAMÓW
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 20. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 20 MAJA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Miłość przez duże „M” [Paweł Zuchniewicz]
W latach 60. pojawiły się teorie o konieczności regulowania ludzkiej płodności, a pigułka antykoncepcyjna
została okrzyknięta wynalazkiem, który uszczęśliwi ludzkość. Kiedy Paweł VI ogłosił w 1968 r. encyklikę
„Humanae vitae” – o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia – został zaatakowany, jako
despota nierozumiejący ludzi i czasów.
Aborcja eugeniczna jest niekonstytucyjna [Wywiad z posłem Bartłomiejem Wróblewskim]
– Także my wszyscy w Sejmie, którzy opowiadamy się za ochroną życia, musimy przełamywać partykularyzmy
polityczne – podkreśla poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, który w imieniu 100 posłów złożył w Trybunale
Konstytucyjnym wniosek o niekonstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję eugeniczną.
Ojciec „walkie-talkie” [Witold Iwańczak]
W Polsce budował radiostacje, w Stanach Zjednoczonych stał się pionierem łączności bezprzewodowej.
W czasie II wojny światowej aparaty do łączności bezprzewodowej wynalezione przez Henryka Magnuskiego
były powszechne w armii amerykańskiej.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 20 MAJA 2018 R. – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy
W dzisiejszej Ewangelii Jezus obiecuje, że pośle swym uczniom Parakleta, tj. Ducha Pocieszyciela,
który pochodzi od Ojca. Po czym pada bardzo ważne zdanie: „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy”.
Prawdą jest Jezus, nie tylko Jego słowa i czyny, ale przede wszystkim Jego Osoba. Apostołowie chodzili za
Jezusem i słuchali Jego nauk przez długi czas, ale tak naprawdę zaczynają rozumieć głębszy sens wydarzeń,
których byli świadkami, dopiero po otrzymaniu Ducha. Kim tak naprawdę jest ów Duch? Nie jest to tylko
Boża moc. Duch jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Ojciec, Syn i Duch są jednym Bogiem, gdyż mają tę
samą, jedyną Boską naturę, ale są różnymi Osobami, które tworzą odwieczne relacje miłości (o. Dariusz
Kowalczyk SJ).
...powinniśmy żyć wedle Ducha jedności i prawdy i dlatego powinniśmy się modlić, aby Duch nas
oświecał i prowadził do przezwyciężenia pragnienia podążania za naszymi prawdami i do przyjęcia prawdy
Chrystusa, przekazywanej w Kościele (Benedykt XVI).
Podobnie jak w Jerozolimie w dniu pierwszej Pięćdziesiątnicy tak i w każdej epoce świadkowie
Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym, czul. się przynagleni, by iść do ludzi i w różnych językach opowiadać
o wielkich dziełach dokonanych przez Boga. Dzieje się tak nadal także w naszej epoce” (św. Jan Paweł II).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605-363-701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

