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TO POLACY OTWORZYLI NOWĄ EPOKĘ
W DZIEJACH HIMALAIZMU

Z PAULIŃSKIEJ PUSTYNI
W klasztorach Paulinów na całym świecie zawsze
w styczniu odbywają się „Pawełki” – nowenna ku czci
św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Pragnę więc podzielić
się pewnymi myślami dotyczącymi Patriarchy Zakonu
Paulinów i duchowości pustyni
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ataki na Koptów

DLACZEGO ISLAM TOLERUJE PRZEMOC?

17 lutego 1980 r. stało się coś, co przeszło do historii himalaizmu. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi na
świecie weszli zimą na najwyższy szczyt świata. Był to pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty o tej porze roku.
Na szczycie Mount Everestu Polacy zostawili różaniec od Jana Pawła II
Zakon Paulinów

D

marzenia o dziecku

Z o. Samirem Khalilem Samirem SJ
– egipskim islamologiem
– rozmawia Włodzimierz Rędzioch

niedziela młodych

BY NIKT NIE ZOSTAŁ SAM ZE SWOJĄ
NIEPŁODNOŚCIĄ
– Moim marzeniem były dzieci. Najlepiej dużo. Rosłam
zdrowa. Z dziewczynki stałam się kobietą. A kobiety,
przynajmniej większość z nas, z czasem zostają
matkami. Ja nie...

TAJEMNICA MIŁOŚCI

–jak odnaleźć trwałe szczęście w małżeństwie.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 2. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 14 STYCZNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „To Polacy otwarli nową epokę w dziejach himalaizmu” – mówi Krzysztof Wielicki, pierwszy zdobywca
Mont Everestu zimą, kierownik tegorocznej zimowej wyprawy na K2.
* W roku 100-lecia odzyskania niepodległości artykuł Pawła Zuchniewicza „Patriotyzm Jana Pawła II”.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
„Niewyczerpana radość” – relacja z Taize.
„Tajemnica miłości” – jak odnaleźć trwałe szczęście w małżeństwie.
14 STYCZNIA 2018 – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Powołanie pierwszych uczniów
My również pragniemy Boga, my także chcemy być wielkoduszni, ale my również oczekujemy, że
Bóg będzie silny w świecie i przekształci zaraz świat według naszych pomysłów, według potrzeb, które
dostrzegamy. Tymczasem Bóg wybiera inną drogę. Bóg wybiera drogę przemiany serc w cierpieniu i pokorze.
I tak jak Piotr musimy stale nawracać się i iść za Jezusem, a nie wyprzedzać Go. To On wskazuje nam drogę.
I tak mówi nam Piotr: Myślisz, że masz przepis i obowiązek przekształcenia chrześcijaństwa, lecz to Pan
zna drogę. To Pan mówi do mnie i mówi do ciebie: Pójdź za Mną! Miejmy odwagę i pokorę iść za Jezusem,
ponieważ On jest Drogą, Prawdą i Życiem (Benedykt XVI).
Wsłuchujemy się uważnie w niezwykłe słowa dzisiejszej Ewangelii według św. Jana. Oto oczyma
wyobraźni widzimy powołanie pierwszych Chrystusowych uczniów – m.in. Andrzeja i jego brata Piotra.
Poszli oni za Chrystusem, który również i dziś zwraca się do każdej i każdego z nas, byśmy spotkanym
ludziom mówili: „Znaleźliśmy Mesjasza” (ks. Jacek Molka).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie egzemplarzy bieżącego numeru „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić, nawet
w niedzielę, pod numer telefonu: 605-363-701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe
egzemplarze.
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