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BYŁ WIĘCEJ NIŻ DZIENNIKARZEM

1939 – 17 września – 2017

NIE MA SOLIDARNOŚCI BEZ MIŁOŚCI

BURZA OD WSCHODU

Ks. Jerzy Popiełuszko najpełniej ucieleśniał idee Solidarności. Podczas strajków był zarówno z robotnikami,
jak i ze studentami. W homiliach podkreślał, że prawda
wymaga, aby człowiek nie był dla systemu, ale system
dla człowieka.

Po uderzeniu Hitlera na Polskę 1 września 1939 r.
Stalin czekał na reakcję Zachodu. Bierność naszych
sojuszników, Francji i Wielkiej Brytanii, pobudziła go
do działania.
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RÓŻANIEC DO GRANIC

Nazywano go „głosem Jana Pawła II”, ponieważ był nie tylko rzecznikiem Papieża, ale i ważną postacią na arenie
dyplomatycznej. W wywiadzie dla „Niedzieli” Joaquína Navarro-Vallsa wspomina Valentina Alazraki, która jest
watykańską korespondentką meksykańskiej telewizji. Wywiad dla „Niedzieli” przeprowadził Włodzimierz Rędzioch.

70. rocznica urodzin
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Różaniec

N



Wszyscy Polacy zostali zaproszeni do ustawienia
się wzdłuż granic Polski. Potrzeba milion osób, aby
otoczyć nasz kraj Różańcem. Do udziału w tej akcji
można się jeszcze zapisać.

niedziela młodych

PRZESTRZEŃ DLA CIEBIE

– co może ci dać KSM lub oaza.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 38. NUMERU „NIEDZIELI” NA 17 WRZEŚNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Różaniec do granic” – Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem. W sobotę 7 października Polacy
podejmują modlitwę różańcową na wszystkich granicach Polski. Nasza Ojczyzna zostanie otoczona różańcem.
* Emerytura krok po kroku – przewodnik dla przechodzących na emeryturę.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Przestrzeń dla ciebie” – Co może ci dać KSM lub oaza.
* „Najtajniejszy ośrodek” – Jak dbać o sumienie?
WYDANIA DIECEZJALNE – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Jasnogórskie spotkanie nauczycieli i wychowawców.
„Niedziela w Warszawie” – Rozmowa z Jakubem Troszyńskim, wolontariuszem Pallotyńskiej Fundacji
Salvatti.pl i reporterem Radia Warszawa.
„Niedziela Wrocławska” – Do kościoła św. Jana na Zakrzowie we Wrocławiu wprowadzone zostały
relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W uroczystości wzięła udział rodzina błogosławionego – wywiad z jego
rodzeństwem.
„Niedziela Małopolska” – O gościnności i otwartym sercu mieszkańców parafii w Krzywaczce.
„Niedziela Kielecka” – O pożegnaniu śp. ks. prał. Stefana Borowca, o sukcesie zbiórki na remont chęcińskiego
klasztoru i o patronce kościoła w Przemykowie św. Katarzynie Aleksandryjskiej.
„Niedziela Lubelska” – Brązowe habity duchowych córek bł. matki Marii Angeli Truszkowskiej wpisały się
w pejzaż z Kazimierza Dolnego pół wieku temu.
„Niedziela Łódzka” – Czas na ocenę sytuacji – czyli ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy Caritas, które
zwołano do Łodzi.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Świadectwo miłości”, czyli o św. Melchiorze Grodzieckim i o procesjach
na granicy, w której modlą się biskupi polscy i czescy.
„Niedziela Podlaska” – Wspomnienie niezwykłego kapłana, ks. Władysława Hładowskiego.
„Niedziela

Przemyska”

– „Gość

w

dom” –

nowa

forma

ewangelizacji

małej

społeczności.

„Niedziela Rzeszowska” – „Autostrada do nieba” – zaproszenie na uroczystości pod Krzyż III Tysiąclecia w
Ropczycach.
„Niedziela Sandomierska” – Sandomierz miał być stolicą Centralnego Okręgu Przemysłowego w II
Rzeczypospolitej, zaś mała Irenka bardzo już chciała iść do pierwszej klasy. 1 września 1939 r. jej marzenia
legły pod niemieckimi bombami, zaś 17 września, na urodziny dziewczynki, weszli Sowieci.

„Niedziela Sosnowiecka” – Maryjna wędrówka po szlakach diecezji. Już prawie pół roku w diecezji
sosnowieckiej trwa maryjne nawiedzenie rodzin.
„Niedziela Świdnicka” –  1 października w Dzierżoniowie odbędzie się koronacja fresku Matki Bożej.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Jak dziękowano Panu Bogu za tegoroczne zbiory w Oleszycach.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – O genezie „Drogi Światła”, która niedawno została poświęcona w
Cerkwicy.
„Głos z Torunia” – We wrześniu toruńskie Wyższe Seminarium Duchowne zapełniło się nowymi uczniami:
dziewięciu kandydatów I roku rozpoczęło kurs propedeutyczny, którego celem było wprowadzenie ich w
realia seminaryjne.
„Aspekty” – o fundacji Światło-Życie, która działa z sukcesem.
„Niedziela Legnicka” – „Mam power od Boga” – niezwykłe świadectwo: niepełnosprawny, który żyje pełnią
życia.

