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święci Cyryl i Metody

LEKARZ W BIAŁYM CHLEBIE

EUROPA DWÓCH PŁUC

Docierają tu chorzy z różnych stron świata. Proszą o zdrowie i wyjeżdżają pocieszeni.
Tę duchową klinikę założyła 161 lat temu w Lourdes Matka Jezusa. I wciąż dobitnie pokazuje,
Kto jest ostatecznym źródłem naszych witalnych sił

Z dr. Pavolem Mačalą ze Stowarzyszenia Naukowego
Personalizm rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

talent

VII przykazanie: nie kradnij

niedziela młodych

ZABIERAJĄ DZIECI Z RODZIN

ROKSANA

JEZUS NAS POTRZEBUJE

Niemiecki Jugendamt jest postrachem polskich
rodzin. Drobne podejrzenie, czasem donos, może być
pretekstem do odebrania dziecka rodzicom.

Roksana Węgiel: – Mam taką zasadę, żeby wystąpić
najlepiej jak potrafię, włożyć wszystko w swój występ,
a co ma być, to będzie. Wszystkie swoje sukcesy
zawdzięczam Bogu

Za dużo się działo, żeby tak po prostu wrócić do
codzienności. Nie tylko w Panamie, ale i w Polsce.
Poszczególne diecezje w łączności z 34. Światowymi
Dniami Młodzieży dla tych, którzy zostali w Polsce,
przygotowały wyjątkowe spotkania.

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 6. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 10 LUTEGO 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Bez wzajemności
„Niedziela” analizuje trudną sytuację chrześcijan na Półwyspie Arabskim i zastanawia się czy wizyta papieża
Franciszka w Abu Zabi poprawi ich sytuację.
Lekarz w białym chlebie
Do Lourdes docierają chorzy z całego świata. Reportaż z duchowej kliniki, którą 161 lat temu założyła Matka
Jezusa.
Połączył świeckość ze świętością
Ks. Robert Skrzypczak przedstawia św. Józefa Moscatiego z Neapolu, lekarza, który wszystko ofiarował
pacjentom, uczynił ze swego życia dzieło ewangeliczne.
Cuda dzieją się codziennie
Codziennie doświadczamy cudów w naszym życiu, trzeba tylko umieć je dostrzec – o cudzie wiary, miłości
i uzdrowienia opowiada ks. Marek Chrzanowski.
Wojna bez wojny
Smartfon gromadzi dane o właścicielu lepiej niż służby wywiadowcze. „Niedziela” przestrzega przed
cybernarzędziami, które służą zdobywaniu informacji o nas.
Zabierają dzieci z rodzin
Niemiecki Jugendamt jest postrachem polskich rodzin. Drobne podejrzenie, czasem donos, może być
pretekstem do odebrania dziecka rodzicom.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 10 LUTEGO 2019 R. – V NIEDZIELA ZWYKŁA
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem
Z łodzi Szymona Jezus nauczał tłumy. Jaki był efekt słuchania? Jezus zwrócił się do Szymona:
„Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!”. Szymon był doświadczonym rybakiem, wiedział, o jakiej
porze należy łowić ryby i w jakim rejonie. Znał zwyczaje ryb, ale dlatego, że słuchał Jezusa, powiedział: „ (...)
na Twoje słowo zarzucę sieci”. To słuchanie spowodowało przemianę Szymona. Jego posłuszeństwo w wierze
umożliwiło cud obfitego połowu (O. Stanisław Jarosz OSPPE).
Wszechpotężny Bóg do wypełnienia zaplanowanej przez siebie myśli wybiera ubogich rybaków.
Stawia przed nimi niesamowicie trudne wyzwania – pouczenie o Bożych przykazaniach całego świata. „ […]
postanowił powołać do tej misji prostych ludzi. Być może dlatego, że Bóg postanowił działać w najbardziej
nieprawdopodobny sposób. Bo jak niewykształceni ludzie mogliby w ogóle nauczać choćby jedną osobę,
a cóż dopiero tłumy? Jak ci, którzy nie byli wykształceni, mogliby pouczać narody?” (Euzebiusz z Cezarei).
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”

