Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 6 na 9 lutego 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Nadzieja na wielkich skrzyżowaniach Kościoła
„Niedziela” towarzyszy polskim biskupom podczas wizyty „Ad limina apostolorum”,
przekazując na swoich łamach i na gorąco w internecie relacje z audiencji u papieża
Franciszka oraz z wizyt w urzędach watykańskich, a przede wszystkim spotkań
modlitewnych przy grobach Apostołów i w rzymskich bazylikach. Pierwasze dni wizyty „Ad
limina” podsumowuje ks. Ireneusz Skubiś.
Niedoceniony prorok
Benedykt XVI, jako papież, był prorokiem w zlaicyzowanym społeczeństwie współczesnego
świata, a zwłaszcza Europy. Głosił prawdę ze świadomością, że powinien podobać się Bogu,
a nie ludziom. Mija pierwsze rocznica rezygnacji Benedykta XVI z urzędu papieża.
Lourdes w Watykanie
Wielu papieży, począwszy od Piusa IX, uważało objawienia Matki Bożej w Lourdes za jedno
najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznej historii Kościoła.
Włodzimierz Rędzioch pisze o kaplicy papieży w Ogrodach Watykańskich, zbudowanej na
wzór Groty w Lourdes.
Jan Tyranowski – mistrzem przyszłego papieża
Rozmodlony krakowski krawiec Jan Tyranowski należał do kręgu przyjaciół Karola Wojtyły.
„Niedziela” prezentuje jego sylwetkę.
Lednica jest pełnoletnia!
Uczestnicy kolejnego spotkania na Polach Lednickich, które odbędzie się 7 czerwca br.,
otrzymają m. in. dowody osobiste. O. Jan Góra zdradza tajemnice tegorocznej Lednicy. Lidia
Dudkiewicz natomiast pisze, jak z ojcem Górą zdobyć koronę świata.
To Kościół wymyślił gender?
Przeciwko gender protestuje nie tylko Kościół w Polsce. Milena Kindziuk przytacza słowa
biskupów Słowacji: „Ideologia gender jest gorsza od ateizmu. Pod płaszczykiem praw
człowieka i praw dzieci chce zafundować ona Sodomę, która ściągnie na nas karę Boską”.
Walczący z wiatrakami
Strategiczna ustawa o odnawialnych źródłach energii, która miała obowiązywać już
w styczniu 2013 r., od dwóch lat jest przesuwana w czasie. Można przypuszczać, że pod
naciskiem lobbystów, którzy chcą, żeby energetyka wiatrowa była najlepiej dofinansowana –
mówi w wywiadzie dla „Niedzieli” posłanka Anna Zalewska.

Dziś w Kijowie na barykadach giną ludzie
Możliwości demokratycznego i zgodnego z prawem rozwiązywania konfliktów społecznych
oraz politycznych na Ukrainie zostały zablokowane. Państwo zachowuje się jak terrorysta,
który bierze zakładników i przykłada im nóż do gardła.
Człowiek specjalnej troski
Alicja Dołowska, pisząca o służbie zdrowia, przytacza opinię, że w obecnym,
skomercjalizowanym systemie pacjent stał się PESEL-em, zdrowie – towarem, a szpital –
przedsiębiorstwem.
Święto zakochanych
Na długo przed datą 14 lutego w supermarketach i miejscach rozpoczyna się
„walentynkowe” szaleństwo. Moda na „zakochanie” stała się współczesnym bożyszczem.
Szkoda tylko, że ma to niewiele wspólnego z miłością – pisze w „Niedzieli” ks. Sebastian
Kępa.
Przygotował Zespół „Niedzieli”.

