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lekarz, który wybrał życie

ŚWIĘTA OD CODZIENNOŚCI

POLACY, JESTEŚCIE PRZYSZŁOŚCIĄ ŚWIATA!

„Joanna Beretta Molla to wyjątkowa święta, bo «podarowana» nam przez św. Jana Pawła II” – tak napisała
w „Niedzieli” dr Krystyna Zając, założycielka fundacji „SOS Rodzinie”, która przykład św. Joanny szczególnie
umiłowała i z wielką wiarą głosi świadectwo świętości jej życia

Polacy, jesteście przyszłością świata! Tak mówi do
nas dr Robert Walley, ginekolog i położnik, laureat
papieskiego odznaczenia „Pro Ecclesia et Pontifice”,
mąż Susan, ojciec siedmiorga dzieci i dziadek
czternaściorga wnucząt.

misje

nasza rozmowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

niedziela młodych

PIGMEJ, NASZ BRAT UMIŁOWANY

W MIGAWCE HISTORII

NOWOROCZNE SZUKANIE JEZUSA

Z ks. Grzegorzem Kucharskim SMA, misjonarzem,
dyrektorem Centrum Misji Afrykańskich, rozmawia
Grzegorz Polak

Mają w swych zasobach ponad 15 mln zdjęć, także
ponad 40 tys. nagrań dźwiękowych, w tym Polskiego
Radia i Radia Wolna Europa, oraz niewielką liczbę –
ponad 2,5 tys. – filmów.

Święta, święta i po świętach. Niedziela Chrztu
Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia,
a rozpoczyna okres zwykły roku liturgicznego. Jest to
więc znakomity czas na poświąteczną refleksję.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 2. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 13 STYCZNIA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
W obronie prawdziwej historii
Zapadł wyrok w sprawie niemieckiego serialu pt. „Nasze matki, nasi ojcowie”, szkalującego polskich AKowców. Producenci mają m.in. zamieścić przeprosiny w polskiej i niemieckiej telewizji oraz zapłacić 20 tys.
zł zadośćuczynienia na rzecz kpt. Zbigniewa Radłowskiego.
Święta od codzienności
Św. Joanna Beretta Molla skupiała się na obowiązkach matki, żony, lekarki. To święta żona i matka, która
świadomie ofiarowała swoje życie, by mogła się urodzić jej najmłodsza córka. Relikwie świętej trafiły ostatnio
do kościoła w Skrzydlowie w archidiecezji częstochowskiej.
Polacy, jesteście przyszłością świata
Dr Robert Walley przed laty musiał opuścić Wielką Brytanię, bo nie chciał przeprowadzać aborcji. W wywiadzie
mówi, że rezultatem tego wyjazd. było m.in. powołanie organizacji MaterCare International, która wspiera
matki w krajach rozwijających się i lekarzy, którzy nie chcą przeprowadzać aborcji.
W migawce historii
Narodowe Archiwum Cyfrowe ma pond 15 mln zdjęć, ponad 40 tys. nagrań i ok. 2,5 tys. filmów. Dzięki NAC
mamy w sieci dostęp do ponad 20 tys. skanów.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 13 STYCZNIA 2019 R. – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
Wartość chrztu jako sakramentu zbawienia została zapowiedziana przez chrzest Jezusa w wodach Jor
danu. Przyjął go od Jana, zwanego Chrzcicielem, który wyjaśnił, czym chrzest udzielany przez niego różni
się od chrztu, który będzie udzielany w imię Jezusa Chrystusa: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym
i ogniem”. Jan używa wody, natomiast Jezus dokona doskonalszego oczyszczenia – mocą Ducha Świętego,
której symbolem jest ogień. Po zmartwychwstaniu Jezusa doświadczyli go Żydzi zebrani w Jerozolimie
w dzień Pięćdziesiątnicy, a w Cezarei – poganie zebrani w domu Korneliusza. Chrzest usunął dotychczasowy
podział na dwie części ludzkości i zapoczątkował nową erę (Ks. prof. Waldemar Chrostowski).
Oto sens sakramentu chrztu: chrzest jest nowym narodzeniem, które poprzedza nasze działanie. Dzięki
swej wierze możemy wychodzić naprzeciw Chrystusowi, ale tylko On sam może nas uczynić chrześcijanami
i w odpowiedzi na tę naszą wolę, na to nasze pragnienie obdarzyć godnością, mocą stania się dziećmi Bożymi,
której sami z siebie nie posiadamy (Benedykt XVI).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

