niedziela
T

Y

G

O

nr 21

temat numeru: świadek wielkich pontyfikatów

UCZYŁEM SIĘ OD NICH

zapis z podróży

PAN BÓG DAŁ MI TAKIE NATCHNIENIE

KAMIEŃ Z PRZYLĄDKA DOBREJ NADZIEI

Ma 74 lata. Przebyty zawał i poważnie uszkodzone
oko. Przyznano mu tytuł Człowieka Roku 2016
podwarszawskiego, ponad 55-tysięcznego Legionowa.

Któż nie marzy o odrobinie lata po uciążliwej zimie!
Dlatego gdy drzemałem w samolocie lecącym do RPA,
mieszały mi się jawa ze snem i tylko przy krzątaniu
stewardess odzyskiwałem świadomość, że to marzenie
się spełnia
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97. urodziny Papieża Polaka

JAN PAWEŁ II NAJWIĘKSZY Z POLAKÓW

Wywiad z sekretarzem dwóch papieży – św. Jana Pawła II i Benedykta XVI – obecnym metropolitą lwowskim
abp. Mieczysławem Mokrzyckim

wolontariat

D

Gdyby św. Jan Paweł II żył, to trzy dni temu
obchodziłby swoje dziewięćdziesiąte siódme urodziny.
Jego wpływ na nas pozostaje wielki i błogosławiony.
Papież Polak głosił Ewangelię z nową mocą, będąc we
wszystkim wierny nauczaniu Jezusa
niedziela młodych

NIESAMOWITY PREZENT

– pomyśl, co możesz oddać Maryi

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 21. NUMERU „NIEDZIELI” NA 21 MAJA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
„Uczyłem się od nich” – wywiad z sekretarzem dwóch papieży – św. Jana Pawła II i Benedykta XVI –
obecnym metropolitą lwowskim abp. Mieczysławem Mokrzyckim.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
- Niesamowity prezent, pomyśl, co możesz oddać Maryi;
- Idź i kochaj, czyli jedziemy na Lednicę.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Kolegiata w Wieluniu otrzymała relikwie pierwszego stopnia bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
„Niedziela w Warszawie” – „Ekipy naszej Pani” – wspólnota założona we Francji cieszy się coraz większą
popularnością wśród polskich małżeństw. A najwięcej ekip działa na Mazowszu.
„Niedziela Wrocławska” – katolickie randki. Spotkania chrześcijańskich singli to świetna okazja do poznania
nowych osób o zbliżonych poglądach na życie, wiarę i wartości.
„Niedziela Małopolska” – w artykule pt. „Łączy ich św. Rita” można przeczytać, jak kult świętej z Cascia,
której wspomnienie obchodzimy 22 maja, upowszechnia się nie tylko w Krakowie.
„Niedziela Kielecka” – „Żydzi dziękowali i płakali” – o nieznanych faktach i ludziach, którzy podczas II
wojny światowej ratowali Żydów na ziemi miechowskiej.
„Niedziela Świdnicka” – obraz Matki Bożej Świdnickiej doczekał się koronacji – o wielkich, maryjnych
uroczystościach w diecezji.
„Niedziela Lubelska” – w jedynej w archidiecezji parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie miały
miejsce diecezjalne obchody 100-lecia objawień fatimskich, z zawierzeniem archidiecezji Matce Bożej
Fatimskiej.
„Niedziela Łódzka” – „Posłani, by służyć” – sylwetki nowych diakonów archidiecezji łódzkiej.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Dotarli do Miłosiernego” – 5. edycja diecezjalnej pieszej pielgrzymki z
Bielska-Białej do Łagiewnik dobiegła końca. O blaskach i trudach pielgrzymowania opowiadają uczestnicy
wyprawy.
„Niedziela Podlaska” – w cyklu „Małe jest piękne” – prezentacja parafii św. Anny w Rogowie i relacja z
otwarcia sezonu motocyklowego w Bielsku Podlaskim.
„Niedziela Przemyska” – „Przemyśl zakwitł na żółto” – o przebiegu i efektach akcji Przemyskie Pola
Nadziei.

„Niedziela Rzeszowska” – „Tajemnica ołtarza św. Tekli w Łące” – niezwykłe odkrycie sprzed 200 lat.
„Niedziela Sandomierska” – Dzień Matki, rola ojca i przepis na wychowywanie dzieci, a także wyjaśnienie,
dlaczego w soboty, choć na krótko, zawsze wychodzi słońce.
„Niedziela Sosnowiecka” – „Uświęcająca moc tradycji” – w wielu miejscach diecezji sosnowieckiej,
szczególnie w rejonach rolniczych, nadal praktykowany jest zwyczaj modlitw o urodzaje i dobrą pogodę.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – jak powstawała Ochotnicza Straż Pożarna w Dereźni? Jaka jest jej
historia?
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – samotnym, młodocianym matkom nie jest łatwo. Często nie mogą liczyć
na pomoc nawet najbliższej rodziny. Siostra Consolata Bralińska zapewnia im opiekę i daje nadzieję, od kilku
lat prowadząc Dom Samotnej Matki w Karwowie.
„Głos z Torunia” – pracownicy i czytelnicy tygodnika „Niedziela” biorący udział w pielgrzymce m.in. do
Wrocławia i Legnicy, zastanawiali się, dlaczego cud wydarzył się właśnie w Legnicy, i co chce nam Jezus
przez ten cud powiedzieć.
„Aspekty” – „Ćwierć wieku wyśpiewują chwałę Panu Bogu” – od 25 lat w parafii pw. Miłosierdzia Bożego
w Głogowie z powodzeniem jest organizowany Festiwal Piosenki Religijnej z okazji Dnia Matki. Tegoroczny
jest szczególny, bo jubileuszowy. Tegoroczny jest o tyle szczególny, bo jubileuszowy.
„Niedziela Legnicka” – w roku 100-lecia objawień fatimskich warto odwiedzić najstarszą w Europie figurę
Matki Bożej Fatimskiej, którą co roku odwiedzają legniccy pielgrzymi.

