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temat numeru: 5. rocznica wyboru papieża Franciszka

NA PERYFERIACH DOSTRZEGŁ CENTRUM ŚWIATA
Pięć lat temu kardynałowie wybrali na konklawe papieża „z końca świata”. Już teraz możemy powiedzieć, że
papież Franciszek jest wyznawcą franciszkańskiej prostoty, człowiekiem o wielkiej wrażliwości i empatii, przy tym
mistrzem metafory, który uczy nas, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem”.

70 lat „Mazowsza”

Ekstremalna Droga Krzyżowa
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pamięć powraca

NIEZŁOMNA WIARA ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNYCH
Żołnierze Wyklęci walczyli o wolność, byli rycerzami
najsłuszniejszej sprawy. Ich patriotyzm był
przesiąknięty chrześcijańską wiarą, którą pisali swoim
cierpieniem i na ścianach więzień, w których byli
bestialsko torturowani.
niedziela młodych

ZAWODOWI I SPONTANICZNI

ŻEBY DUSZA ODŻYŁA

POSZUKIWANY/POSZUKIWANA

Zespół „Mazowsze” skończy wkrótce 70 lat, ale wciąż
zdobywa szturmem serca publiczności na całym
świecie. Jest też skarbnicą –skarbnicą pieczołowicie
ocalonej od zapomnienia polskiej kultury

Projekt Ekstremalnej Drogi Krzyżowej narodził się 10 lat
temu. W tym roku odbędzie się ona w 15 państwach
na 562 trasach. To zaproszenie dla wszystkich, którzy
chcą wyjść ze sfery komfortu, to głębokie duchowe
przeżycie.

Nie jest łatwo być samemu. Gdy wszyscy wokół zaczynają
tworzyć związki, samotność coraz bardziej doskwiera.
W jaki sposób przygotować się do stworzenia wartościowej relacji, jednocześnie nie wpadając w liczne pułapki,
które czekają na osoby spragnione miłości?
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 10. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 11 MARCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Niezłomna wiara żołnierzy niezłomnych [Artur Stelmasiak]
Żołnierze Wyklęci walczyli o wolność, byli rycerzami najsłuszniejszej sprawy. Ich patriotyzm był przesiąknięty
chrześcijańską wiarą, którą pisali swoim cierpieniem i na ścianach więzień, w których byli bestialsko
torturowani.
Zawodowi i spontaniczni [Mateusz Wyrwich]
Zespół „Mazowsze”, który wkrótce skończy 70 lat, wciąż zdobywa szturmem serca publiczności na całym
świecie. Jest też skarbnicą pieczołowicie ocalonej od zapomnienia polskiej kultury.
Na peryferiach dostrzegł centrum świata [Ks. Marek Łuczak]
Pięć lat temu kardynałowie wybrali na konklawe papieża „z końca świata”. Już teraz możemy powiedzieć,
że papież Franciszek jest wyznawcą franciszkańskiej prostoty, człowiekiem o wielkiej wrażliwości i empatii,
przy tym mistrzem metafory, który uczy nas, że „Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem”.
Żeby dusza ożyła [Maria Fortuna-Sudor]
Projekt Ekstremalnej Drogi Krzyżowej narodził się 10 lat temu. W tym roku odbędzie się ona w 15 państwach
na 562 trasach. To zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą wyjść ze sfery komfortu, to głębokie duchowe
przeżycie.
Myśli do kazania na IV niedzielę Wielkiego Postu – 11 marca 2018 r.
Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
Jednym z najpiękniejszych i najbardziej brzemiennych w treść zdań Ewangelii są słowa, które – zgodnie ze
świadectwem Ewangelii według św. Jana – Jezus skierował w nocnej rozmowie do Nikodema: „Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał
życie wieczne”. Streszczają one całą historię zbawienia i wyjaśniają to, co w niej najważniejsze, a mianowicie
tajemnicę Wcielenia Syna Bożego oraz Jego męki i śmierci. Zarazem jednak uwypuklają konieczność
podjęcia osobistej decyzji, w której znajduje wyraz odpowiedź na to, czego dokonał Bóg (ks. prof. Waldemar
Chrostowski).
„Córko Moja napisz, że im większa nędza, tym większe ma prawo do Miłosierdzia Mojego, a namawiaj
wszystkie dusze do ufności w niepojętą przepaść miłosierdzia Mojego, bo pragnę je wszystkie zbawić”
(Dzienniczek św. s. Faustyny nr 1182).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie „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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