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JUTRO SIĘ TO WSZYSTKO SKOŃCZY

TELEWIZJA OTWARTA

„(....) po wielu tygodniach bardzo ubogiej diety znaleźliśmy starą skórkę od chleba. Leżała w piasku, w ziemi,
brudna. Mimo wszystko biliśmy się z bratem między sobą o to, kto ma ją zjeść” – mówi w rozmowie z „Niedzielą”
Bożenna Małecka, warszawianka i naoczny świadek wybuchu Powstania Warszawskiego na Żoliborzu

Jest anteną wyjątkową, jej programy oglądają Polacy
na całym świecie. O pierwszym polskim programie
satelitarnym pisze w „Niedzieli” Mateusz Wyrwich.

pamiętamy o bohaterach

trzeźwość

abstynencja

niedziela młodych

BITWA W PRZESTWORZACH

GEN NABITY W BUTELKĘ

PRAGNIENIE CISZY

Układ sił dawał Niemcom wyraźną przewagę. Mieli
więcej nowoczesnych samolotów. Trzeba było to
zrekompensować czymś innym. Różnicę robili piloci,
w tym Polacy z Dywizjonu 303

Oni też chcą być dobrzy, toczyć spokojne i zasobne
życie. Tymczasem niezrozumienie, brak wsparcia i pochopne oceny zatapiają ich w nałogu coraz głębiej

W świadectwach po ubiegłorocznych Karmelitańskich
Dniach Młodych (KDM) postulowano: „Chcemy więcej
ciszy”. Staraliśmy się wyjść młodzieży naprzeciw
i dzielić się z nią tym, co mamy – mówi o. Jakub,
karmelita z podkrakowskiej Czernej.

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 32. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 12 SIERPNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Telewizja otwarta
TVP Polonia jest anteną wyjątkową. Powstała jako pierwsza polska telewizja satelitarna. Dziś jest dynamicznym
kanałem telewizyjnym, który dociera z kamerą do Polaków na wszystkich kontynentach.
Bitwa w przestworzach. Film: „303. Bitwa o Anglię”
Na ekrany polskich kin 17 sierpnia wchodzi film o polskich lotnikach walczących w bitwie o Anglię. To
o nich Winston Churchill powiedział: „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak
dużo tak nielicznym”.
Jutro to wszystko się skończy
Mimo że była wtedy dzieckiem pamięta wybuch Powstania Warszawskiego i to że 63 dni spędziła z bratem
i matką w piwnicy. Pamięta też, że pobiła się wtedy z bratem o to, kto ma zjeść znalezioną w piasku starą
skórkę chleba.
Odcisnąć ślad na piasku
Tomasz Stańko zaszedł najdalej, ze wszystkich polskich jazzmanów, stworzył swój muzyczny świat
i niepowtarzalne brzmienie. Zapamiętamy go, jako giganta europejskiego jazzu i swingującego obywatela
świata. „Niedziela” przybliża sylwetkę wybitnego jazzmana, który zmarł 28 lipca br.
Gen nabity w butelkę
W sierpniu naszą modlitwą i wyrzeczeniem wspieramy tych, którzy pragną trzeźwego życia. Wielu udaje się
wyjść z nałogu.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 12 SIERPNIA 2018 R. – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Duchowym pokarmem chrześcijanina jest Eucharystia. Jezus, prawdziwy człowiek, którego Rodzina
była dobrze znana w Nazarecie, czyni z chleba, a także z wina materię nowego pokarmu, którym obficie
karmi tych, którzy w Niego wierzą. Zapowiedź ustanowienia Eucharystii, przedstawiona słuchaczom zgroma
dzonym w synagodze w Kafarnaum, wzbudziła wśród nich szemranie, w którym wyrażały się zwątpienie
i sprzeciw. Zapowiadany dar był tak wielki, że przekraczał ich oczekiwania i wyobrażenia. Jezus nie tłumaczy,
jak możliwe jest to, co zapowiada, lecz podkreśla: „Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił”. Eucharystia to
sakrament miłości Boga do człowieka, tej samej, co w Starym Testamencie, lecz wzbogaconej o wyraźne
ukierunkowanie ku wieczności (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
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”

