Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 12 na 23 marca 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Z bł. Katarzyną Emmerich na Via Dolorosa
Mistyczne przeżycia augustiańskiej zakonnicy stały się kanwą filmu „Pasja” Mela Gibsona.
Dzięki książce dołączonej do „Niedzieli” możemy poznać ich pełny zapis. Wybitny biblista
ks. Waldemar Chrostowski analizuje ewangeliczne narracje o męce i śmierci Jezusa.
Ratować świętość
Dr Wanda Półtawska, bliska współpracowniczka Jana Pawła II, od 60 lat przekazuje jego
nauczanie na temat małżeństwa, rodziny i świętości życia.
W „Niedzieli” wywiad ks. Ireneusza Skubisia z tym wyjątkowym świadkiem życia Papieża
Polaka.
Teraz już tylko Ty mi zostałaś!
Świadectwo Kazimiery Kwiecińskiej, która dzięki małżeństwu z Markiem Wiadrowskim
znalazła się w rodzinnym kręgu kard. Karola Wojtyły. W wywiadzie, którego udziela Milenie
Kindziuk, opowiada, jaki był Wujek, który został papieżem.
Zaklejanie okna uwięzionemu Prymasowi...
- Służba Bezpieczeństwa uważała, że nikt nie dowie się o aresztowaniu Prymasa
Wyszyńskiego, tymczasem już dwa dni później papież Pius XII ogłosił dekret na nałożeniu
ekskomuniki na sprawców czynu, który nazwał zbrodnią.
Wyjątkowy tekst o. Gabriela Bartoszewskiego i Mariana Romaniuka.
Rosja nie poszła spać
Andrzej Wilk - główny specjalista ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa
międzynarodowego Ośrodka Studiów Wschodnich - mówi o planach odbudowy rosyjskiego
imperium, uśpieniu Zachodu i europejskim marzeniu o czasach przed I wojną światową.
Od świętości Życia do świętości życia
– Uroczystość Zwiastowania wyjaśnia wiele tajemnic – od Golgoty, przez Eucharystię, po
Kościół – pisze w „Niedzieli” ks. Marek Łuczak.
Postawiłam na życie
Mimo że ustawa dawała możliwość przerwania ciąży, rodzice zdecydowali, że córka
przyjdzie na świat. 19-miesięczna Ania jest dzisiaj ich wielką radością.
W „Niedzieli Młodych”:
* Na gruzach własnych planów – Twój świat się wali? Nie bój się, Bóg ma dla ciebie coś o
wiele wspanialszego.
* Za kogo masz Maryję? – „Bozia” z obrazka czy Matka, z którą budujesz relacje? – wspólnie
poszukajmy odpowiedzi.
* Post po włosku – niby podobnie, a jednak inaczej.

