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PIUS XI – POBOŻNY

MAM KLUCZE
DO „WATYKAŃSKIEGO RAJU”

Wspólną cechą pontyfikatów Piusa XI i Jana Pawła II jest, że obaj dobrze przysłużyli się sprawie polskiej. Pius XI,
przed wyborem na papieża, pełnił w latach 1918 – 1921 misję dyplomatyczną w Warszawie, był świadkiem narodzin
Polski niepodległej i pomagał, na ile mógł, w jej moralnej odnowie. O papieżu, który niezwykle serdecznie odnosił
się do Polski pisze s. Macieja, niepokalanka.

Z Giannim Creą – szefem kluczników Muzeów
Watykańskich – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

rozmawiamy o rodzinie

cykl wakacyjny wyruszamy
w świat

niedziela młodych

PO PIERWSZE MIŁOŚĆ

KLASZTORY POD CHMURAMI

Z BOGIEM PRZEZ AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ

O wartości małżeństwa i rodziny oraz zagrożeniach
i wyzwaniach stojących przed Kościołem z biskupem
toruńskim Wiesławem Śmiglem – przewodniczącym
Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski –
rozmawia ks. Paweł Borowski

W tym pięknym zakątku Grecji, położonym na krańcu
równiny tesalskiej, sama przyroda zwraca myśli ku
temu, co nadprzyrodzone. Jakby na potwierdzenie tej
tezy na skałach, w miejscu, gdzie bliżej do Boga, tuż
nad przepaściami zawisły monastyry

Od Ziemi Ognistej po Karaiby, przez Chile, Argentynę,
Boliwię, Peru, Ekwador, Kolumbię i Wenezuelę. Po
181 dniach samotnie przemierzonych w Ameryce
Południowej przyszedł czas na Afrykę i najnowszy
dokument „Restauracja”.
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Pius XI – pobożny
Papież Pius XI dobrze przysłużył się sprawie polskiej. Znany był z serdecznego stosunku do Polaków, w latach
1918-1921 pełnił misję dyplomatyczną w Warszawie, był świadkiem narodzin Polski niepodległej i pomagał
w jej moralnej odnowie państwa.
Mam klucze do „watykańskiego raju”
Główny klucznik Muzeów Watykańskich Gianni Crea w wywiadzie mówi o codziennej procedurze otwierania
i zamykania papieskich muzeów i zdradza, gdzie przechowywane jest 2797 kluczy do pomieszczeń
muzealnych.
Komisja ds. zatrzymywania #ZatrzymajAborcję
Jak mówią obrońcy życia, ustawa ratująca życie niewinnych dzieci, trafiła obecnie z sejmowej lodówki do
zamrażarki – komentarz najnowszych decyzji posłów w sprawie projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”.
Z krzyżem przez Amerykę
Roman Zięba i Wojciech Jakowiec wyruszyli na Pielgrzymkę Bożego Miłosierdzia. Pierwsza trasa wiedzie
z San Francisco do Nowego Jorku, druga – z kanadyjskiego Edmonton do sanktuarium Matki Bożej
w Guadalupe.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 15 LIPCA 2018 R. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Rozesłanie Dwunastu
W Ewangelii widzimy Apostołów, których Jezus rozsyła po dwóch. Wzywają do nawrócenia.
A najważniejszym elementem nawrócenia jest zwrócenie się ku Bogu, postawienie Go w centrum swojego
życia. Wyznajemy prawdy wiary, staramy się zachowywać przykazania, ale chodzi o to, czy mamy osobistą
relację z Bogiem, czy doświadczamy Boga żywego, a nie jedynie Boga idei. Do dzieła ewangelizacji wezwani
są wszyscy ochrzczeni, nie tylko księża (o. Dariusz Kowalczyk SJ).
Być u Jego boku i być posłańcem w drodze do ludzi – tego się nie da rozdzielić. Tylko ten, kto jest przy
Nim, poznaje Go i może Go w sposób właściwy głosić. Ten, kto jest z Nim, nie zachowuje tego dla siebie, lecz
musi przekazywać dalej to, co znalazł (Benedykt XVI).
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.
Redakcja „Niedzieli”

