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bp Antoni Długosz

STRASBURG – MODEL ISLAMIZACJI EUROPY

SŁUŻY Z RADOŚCIĄ

Byłem w Strasburgu ponad 40 lat temu. Miasto to wywarło wówczas na mnie wielkie wrażenie, czułem, że jest
w sercu Europy – tej współczesnej i tej historycznej. W tym miejscu już w starożytności była osada celtycka,
później – obóz rzymskich legionów i kolonia wojskowa, wreszcie – miasto państwa franków, a w średniowieczu –
wolne miasto Rzeszy do czasu, gdy w XVII wieku zostało przyłączone do Francji

25 lat temu Bóg powierzył ks. dr. Antoniemu
Długoszowi swój Boski plan, który Jubilat odebrał jako
czas łaski. W tym czasie doszło do skrzyżowania jego
pasterskiej drogi z drogami setek tysięcy wiernych, do
których dotarł z posługą biskupią

rozmawiamy o Polsce

z życia wzięte

niedziela młodych

NOWY DUCH SKARBÓWKI

NASZ SYNEK JEST ŻYWY I CAŁY

LUBIĘ ODDAWAĆ SIEBIE

O historii, sposobach i skutkach likwidowania szarej
strefy w Polsce z min. Marianem Banasiem rozmawia
Wiesława Lewandowska

W połowie drogi między Krakowem a Nowym Sączem
stoi dom państwa Kasińskich. To jeden z tych
wielopokoleniowych domów, które coraz trudniej
znaleźć w dzisiejszych czasach.

Z Kamilem Bednarkiem rozmawia Agnieszka Bugała
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 3. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 20 STYCZNIA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Strasburg – model islamizacji Europy
Strasburg, nazywany kiedyś „miastem tysiąca kościołów”, dziś jest symbolem sekularyzacji i islamizacji
Europy. Reporter odwiedził miasto, w którym są dzielnice uznawane za twierdze wojującego islamizmu.
Służy z radością
Zgodnie ze swoim zawołaniem: „Servire” – „Służyć”, bp Antoni Długosz z miłością i radością służy dzieciom,
osobom niepełnosprawnym i uzależnionym. Ćwierćwiecze jego sakry biskupiej to okazja, by przypomnieć
książki, piosenki bp. Długosza oraz udział w „Ziarnie” – telewizyjnym programie dla dzieci.
Próba sekularyzacji polskiej szkoły
Środowiska lewicowe usiłują ograniczyć dostęp uczniów do nauczania religii w szkole. Takie postulaty bliższe
są PRL-owi niż rozwiązaniom stosowanym obecnie w krajach europejskich.
Nowy duch skarbówki
We wszystkich krajach UE istnieje szara strefa. W 2018 r. została ona w Polsce mocno ograniczona. Min.
Marian Banaś w wywiadzie zapowiada dalsze uszczelnianie i usprawnianie systemu podatkowego.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 20 STYCZNIA 2019 R. – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
Możemy zobaczyć w winie symbol tego, co nadaje smak naszemu życiu. Czasem jednak bywa, że
życie jakby traci smak, problemy nas przygniatają, nie potrafimy cieszyć się życiem. Kto nam może pomóc?
Jezus za wstawiennictwem Maryi. Nie oznacza to, że Maryja jest bardziej wrażliwa od swego Syna. Syn jest
Bogiem, choć jest także człowiekiem, a Jego Matka jest tylko stworzeniem. Wszelkie łaski, którymi pełna jest
Maryja, pochodzą od Boga. Ale Bogu po prostu się podoba, kiedy zwracamy się do Niego za pośrednictwem
Maryi (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Matka Jezusowa w Kanie Galilejskiej wskazuje na Syna i mówi do sług uczty weselnej: „Cokolwiek
On wam powie, to uczyńcie”. (...) Chrystus mówi. Mówi w Kanie Galilejskiej do sług: „Napełnijcie stągwie
wodą i zanieście przełożonemu wesela” (por. J 2, 8). Mówi tym pierwszym znakiem, który zrodził wiarę Jego
uczniów. I mówi całą Ewangelią: dobrą nowiną czynów i słów. Mówi wreszcie słowem Krzyża – i słowem
Zmartwychwstania. Tak. Mówi mocą czynów i mocą słów. Mówi sobą! On sam jest pełnią objawienia Boga
żywego. On sam jest „pełnią czasów” (Ga 4, 4) ludzkiego zbawienia (Św. Jan Paweł II).
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”

