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wspomina Marcin Pospieszalski

DUCH ŚWIĘTY „PRACUJE” W KOŚCIELE

ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Kim jest właściwie Duch Święty? Gdzie można Go spotkać? Jak rozpoznać Jego działanie w Kościele
i w człowieku?

W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego
Jana Pawła II do ojczyzny z Marcinem Pospieszalskim
rozmawia Iwona Flisikowska

100 lat Aeroklubu Polskiego

nasze sprawy

niedziela młodych

GRA NA NIEBIE

PIĘKNA I ZDROWA PO NOWOTWORZE

ŚWIĘTY DUCH UCISZYŁ SERCE

Najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii
Polski, 15-krotny mistrz świata. W najważniejszych
zawodach zdobył aż 30 medali. To Sebastian Kawa
– lekarz ginekolog, pilot szybowcowy z Aeroklubu
Bielsko-Bialskiego.

Choroba nowotworowa to cierpienie, to przeszkoda,
która niszczy wszystko, nasze plany, marzenia, cele.
Ale choroba zaczyna też uczyć, jak mamy się w życiu
odnaleźć i co mamy z nim dalej zrobić

Pięć lat po ślubie Marta zakochała się w innym
mężczyźnie. Chciała rzucić wszystko i zacząć zupełnie
nowe życie. Jednak nie rzuciła. Mija 12 lat od ślubu,
a ona wciąż jest żoną Marcina. – Uratował mnie Duch
Święty – mówi
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 23. NUMERU „NIEDZIELI” NA 9 CZERWCA 2019 R.
Świętość Jana Pawła II była wielka
Oskarżanie Jana Pawła II o ukrywanie sprawców pedofilii nie ma podstaw. Papież Franciszek zdementował
pogłoski krzywdzące pamięć papieża i potwierdził swoim autorytetem, że nikt nie może powątpiewać w jego
świętość i dobrą wolę.
Duch Święty we własnej osobie
W dniu Pięćdziesiątnicy Jezus spełnił zapowiedź daną Apostołom: Duch Święty zstąpił na uczniów
zgromadzonych w Wieczerniku. Jego zstąpienie nie było czymś jednorazowym. Także dziś Chrystus posyła
nam duchowego nauczyciela, który prowadzi nas przez różne sytuacje życiowe i obdarza swoimi darami.
Ksiądz uniewinniony, media milczą
Chociaż watykański duchowny ks. Hermann Geissler zaprzeczał oskarżeniom o próby seksualnego
wykorzystania penitentki, część dziennikarzy uwierzyła byłej zakonnicy, która rozpętała kampanię przeciw
księdzu. 15 maja br. Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej uniewinnił ks. Geisslera. „Niedziela” jest
jednym z niewielu mediów, które o tym informują. Dla innych nie jest to „dobra wiadomość”.
Śladami Jana Pawła II
Marcin Pospieszalski ze słynnej muzycznej rodziny wspomina w wywiadzie, że jego ojciec Stanisław, jako
student, razem z Karolem Wojtyłą składał konspiracyjne ślubowanie jasnogórskie w 1943 r. przed obrazem
Matki Bożej. Dowodem są podpisy złożone w Księdze Ślubów Jasnogórskich.
Gra na niebie
Połączenie zawodu lekarza z pasją pilota szybowcowego jest możliwe. „Niedziela” przedstawia Sebastiana
Kawę: ginekologa i 15-krotnego mistrza świata, który szybował m.in. nad Himalajami. Rada dla tych, którzy
chcieliby pójść w jego ślady: mistrzostwo wymaga 10 lat nauki i ok. 100 godzin latania rocznie.
Niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa
Karta płatnicza wprowadzona w programie Caritas „Uratuję Cię”, to rewolucja w pomocy charytatywnej.
Płacąc kartą zbieramy punkty, które są przeliczane na donacje dla potrzebujących pomocy. W ten sposób, nie
wydając ani grosza możemy stać się jednoosobową organizacją charytatywną.
MYŚLI DO KAZANIA NA 9 CZERWCA – UR. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
(J 14, 15-16. 23b-26)
W czasie Mszy św. będziemy jak Apostołowie zgromadzeni na modlitwie, razem z Maryją,
w Wieczerniku, którym jest nasza świątynia. Wystarczą szczere pragnienie, wiara i modlitwa o wylanie Ducha
Świętego. Nie nastąpią zewnętrzne znaki w postaci szumu wichru i ognia. Nie są one dzisiaj potrzebne. Stanie
się to wewnętrznym wydarzeniem, może nawet niezauważonym. Zapali się w nas ogień miłości, ponieważ
Duch Święty jest osobową miłością między Ojcem i Synem, Panem naszym. (O. Stanisław Jarosz OSPPE)
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)

