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„Dar Młodzieży” kończy rejs

ŻYCIE NIE DLA KAŻDEGO

UŚMIECH W SERCU

Najnowsze badania sondażowe wskazują, że większość Polaków popiera pełną ochronę życia ludzkiego od
poczęcia. Mimo wielu prób organizacji pro-life nie udało się zmienić prawa, by zgodnie z wolą Polaków ludzkie
życie było lepiej chronione

To był wyjątkowy rejs dookoła świata. W różnych jego
etapach uczestniczyło ponad 1000 młodych Polek
i Polaków. Na żaglowcu „Dar Młodzieży” dopłynęli do
23 portów w 18 krajach świata. Jednym z nich była
Panama.

face to face z Franciszkiem

busem przez świat

niedziela młodych

WOLONTARIUSZ NA KOŃCU ŚWIATA

ZAPRAGNĘLIŚMY WIĘCEJ

SPOWIEDŹ KŁAMCY

Ma 24 lata. Był jednym z wolontariuszy podczas
Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Przez ponad
10 miesięcy wraz z innymi osobami przygotowywał to
historyczne wydarzenie.

Wystarczą zapał, chęci, wiara w możliwość
odwiedzenia kawałka świata i przeżycia chwil rodem
z książek przygodowych – mówi Karol Lewandowski,
podróżnik i twórca projektu „Busem przez świat”,
w rozmowie z Tomaszem Winiarskim

Rozśmieszyło mnie to. Naprawdę. Zawsze miałem
szacunek dla optymistów – a tylko ktoś taki mógł
wpaść na pomysł Międzynarodowego Dnia bez
Kłamstwa. I wierzyć, że tacy nałogowcy, jak ja kiedyś,
dadzą sobie wtedy wolne...
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WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Życie nie dla każdego
Ponad połowa Polaków popiera pełną ochronę życia ludzkiego. Niestety, publiczne media pomijają ten temat
milczeniem, a lewicowe media lansują postulaty proaborcyjne.
Uśmiech w sercu
Jednym z punktów rejsu „Daru Młodzieży” dookoła świata, który kończy się 28 marca br., była Panama,
gdzie załoga spotkała się z papieżem Franciszkiem. O rejsie i Światowych Dniach Młodzieży opowiada Karol
Kwaśniak, który jeszcze jest na pokładzie.
Patrzeć prosto w oczy
O prowadzonej przez Lecha Wałęsę polityce wzmacniania „lewej nogi” i tzw. drugiej wojnie na górze, która
doprowadziła do upadku rządu Jana Olszewskiego mówi w wywiadzie dr Andrzej Anusz.
Więzienie to nie tylko kraty
Życie więzienne to rozdział bliżej nieznany większości społeczeństwa. Z okazji Dnia Modlitw za Więźniów
– artykuł o życiu za kratami i przypomienie słów Jana Pawła II do więźniów, że są skazani, ale nie potępieni.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 24 MARCA 2019 R. – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie
Słyszymy dzisiaj słowa Chrystusa: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. To
ostrzeżenie jest zaadresowane do nas, abyśmy uczyli się rozpoznawać znaki czasu w wydarzeniach
codziennego życia. Tu nie chodzi o lęk przed śmiercią, lecz o zawierzenie Bogu bogatemu
w miłosierdzie. Jak powiedział papież Franciszek – trzeba odczuć dotyk czułości Ojca i mieć odwagę
powiedzieć: zgrzeszyłem przeciwko Tobie (abp Wacław Depo).
Nawróć się ze złej drogi, zacznij żyć dobrze. Zrozum, że nie potrafisz inaczej się poprawić, niż dzięki
darowi Bożemu. Kiedy to zrozumiesz, miej również i dla innych życzliwość, aby stali się tacy jak ty. Ty
również byłeś przedtem tacy, jak oni... Nie przypisuj sobie zuchwale nawet nawrócenia, ponieważ gdyby Bóg
nie wezwał ciebie uciekającego, nie mógłbyś się nawrócić (św. Augustyn).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

