Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 30 na 27 lipca 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Nie możemy się nigdy poddać
W główny temat najnowszej „Niedzieli”, którym jest Powstanie Warszawskie wpisuje się, wywiad
z prof. Andrzejem Nowakiem, który stwierdza, że ofiara warszawskich bohaterów stanowi
zobowiązanie dla wielu kolejnych pokoleń Polaków.
Rakiety, bomby i łzy na fortepianie
Gorący temat, na którym ostatnio skupiają się dziennikarze największych agencji świata, to
konflikt izraelsko-palestyński. Korespondent „Niedzieli” dociera do świadków tragicznych
wydarzeń w Strefie Gazy, aby z bliska wyjaśnić podłoże tego kryzysu w Ziemi Świętej,
szczególnie groźnego w kontekście niebezpiecznej destabilizacji krajów arabskich.
Wchodził w Kościół przejechany przez walec
Przylgnęło do niego określenie: Wikary z Bronowic. Ks. Kamil Kowalczyk, który zginął tragiczne
w wypadku samochodowym, dawał niezwykłe świadectwo wiary. Tylko przez rok cieszył się na
ziemi swoim kapłaństwem.
Państwo to nie dyktator
Kard. Elio Sgreccia – emerytowany przewodniczący Papieskiej Akademii Pro Vita – w wywiadzie
dla „Niedzieli” stwierdza jasno: – Katolik nie powinien dokonywać aborcji ani wskazywać innej
placówki, w której jest ona wykonywana, ponieważ byłby współwinny tego czynu.
Kamil z Wrocławia mógł żyć?
Protesty matki i przyjaciół 17-letniego Kamila przeciwko odłączeniu go od respiratora i pobraniu
jego narządów do przeszczepu sprawiły, że w Polsce rozgorzała dyskusja na temat kryteriów
pozwalających na orzeczenie zgonu człowieka. Te wydarzenia obligują nas do podjęcia rzetelnej
debaty na temat śmierci mózgowej i zasadności stosowania tego kryterium w orzekaniu zgonu.
Musimy przestać być kalekami
Ludzie dotknięci przez cierpienie często przyjmują postawę buntu w stosunku do Pana Boga.
Niepełnosprawny Jasiek Mela, zdobywca dwóch biegunów uważa, że trudne doświadczenia są
jakimiś lekcjami i stara się widzieć w nich cenne rzeczy.
Państwo poszło na łatwiznę
Prof. Andrzej Kaźmierczak z SGH w wywiadzie dla „Niedzieli” mówi, że jedną z możliwości
naprawy finansów publicznych jest poprawa ściągania podatku VAT. Nieudolność w ściąganiu
tego podatku szacuje się na 50 proc.
W „Niedzieli Młodych”:
* Spójrz na mnie! – uczestnicy Europejskiego Forum Młodych Częstochowa 2014 odpowiadają na
pytanie, komu dziś potrzebne współodczuwanie
* Wspólnota Emanuel – adoracja, ewangelizacja, współodczuwanie
* Czy wiesz, o czym rozmawiał Jan Paweł II z Matką Teresą? – przeczytaj wspomnienie ks. Leo
Maasburga „Ja też Ciebie kocham”

