Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 2 na 12 stycznia 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Papież młodych, młodzi papieża
W czym tkwiła tajemnica fenomenu Jana Pawła II, który porywał rzesze młodych, także
wówczas, gdy był już bardzo chory i miał trudności z mówieniem? Na to pytanie próbuje
odpowiedzieć na łamach „Niedzieli” Grzegorz Polak.
Pontyfikat z jałmużnikiem w tle
Radykalizm papieża Franciszka ma swoje uzasadnienie w jego życiu i przekonaniach, które
kształtowały się w dalekiej Argentynie – zauważa w „Niedzieli” ks. Ireneusz Skubiś.
Niezmiernie ważną rolę papież powierzył swojemu jałmużnikowi abp. Konradowi
Krajewskiemu, którego upatrzył sobie jako człowieka mającego być przedłużeniem jego rąk,
aby nieść pomoc ubogim.
Per artem ad Deum
We wspomnieniach o Wojciechu Kilarze Jola Sowińska-Gogacz pisze m.in., dlaczego
kompozytor, uznawany, wraz z Pendereckim i Góreckim, za twórcę sonoryzmu – nurtu,
w którym nadrzędne było samo brzmienie, bardzo szybko porzucił awangardę.
Kilar nasz jasnogórski
Wojciech Kilar był przekonany, że pobyt na Jasnej Górze zmienił jego życie duchowe
i artystyczne, dając inspirację do twórczości religijnej. O tym dlaczego Jasną Górę nazywał
swoim drugim domem pisze Lidia Dudkiewicz.
Cyklon o imieniu Franciszek
W serii Biblioteka „Niedzieli” ukazała się ważna książka pt. „Cyklon o imieniu Franciszek”.
Jej autorem jest Antonio Gaspari – włoski dziennikarz i dyrektor Międzynarodowej Agencji
Prasowej Zenit. W najnowszej „Niedzieli” znajdziemy fragmenty książki.
Minął rok 2013
Minął dziesiąty rok obecności Polski w Unii Europejskiej. Był to rok, w którym Francuzi
masowo protestowali przeciwko legalizacji tzw. małżeństw tej samej płci. Rok, w którym
zebrano blisko 2 miliony podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Jeden z Nas”,
mającą na celu ochronę ludzkiego życia od chwili poczęcia. Więcej w artykule Mirosława
Piotrowskiego.
Była trzecia droga
Prof. Witold Kieżun, wybitny ekonomista, b. ekspert ONZ w wywiadzie na łamach
„Niedzieli” mówi, że polska transformacja gospodarcza mogła przebiegać inaczej. Blisko
92 proc. przeznaczonych na sprzedaż przedsiębiorstw było wycenianych przez podmioty
zagraniczne. Niektóre zakłady sprzedano za cenę niższą, niż wynosiły koszty ich wyceny.
Polaków po prostu okradziono.
Muzyka Czesława Niemena
W 10. rocznicę „Niedziela” publikuje artykuł wspomnieniowy o wybitnym artyście, to także
portret Niemena nieznanego szerszej publiczności.

W „Niedzieli Młodych”:
* Niebiański pendrive albo rzecz o chrzcie dzieci – o tym, dlaczego nie możemy z chrztem
czekać do osiemnastki.
* Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – niech Bóg będzie wielbiony przez każdego
człowieka.

