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KOLĘDA – MARSZ NA PERYFERIE PARAFII
Tuż po świętach Bożego Narodzenia rozpoczął się w polskich parafiach czas wizyt kolędowych. „Trudno się
dziwić, że kolęda przywodzi na myśl prośbę papieża Franciszka, by Kościół wyszedł dziś na peryferie miast, skoro
blokowiska miejskich parafii pasują dziś do tego określenia jak nigdy dotąd. Chodzi jeszcze o to, by duszpasterze
z nie mniejszą odwagą wychodzili dziś na duchowe peryferie, by spotkać na nich swoich parafian...”.
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prognozy gospodarcze

ISLAMIZACJA: FAKT CZY MIT?
Al-Kaida, symbol światowego terroryzmu i największy
przeciwnik zachodniego świata, odeszła w cień. Na
czoło zagrożenia – przynajmniej w przekonaniu opinii
publicznej – wysunęło się Państwo Islamskie, również
dla Europy.
niedziela mlodych

KIERUNEK: BETLEJEM

ZIELONA WYSPA PŁOWIEJE

ODDZWONIĘ WKRÓTCE...

Orszak Trzech Króli podbija nasze ulice i jest wielkim
ewangelizacyjnym sukcesem. W ubiegłym roku
w Orszakach wzięło udział ponad 600 tys. osób
w 180 miastach. Zadaniem na dziś jest dbanie o to,
by 6 stycznia na trwałe miał chrześcijański charakter.

Już w pierwszej połowie 2015 r. nastąpi spowolnienie
gospodarcze. I choć w nowym roku recesja nie
dotknie Polski, to nie ma też co liczyć na złagodzenie głównych problemów społeczno-ekonomicznych.
A na horyzoncie są już nowe wyzwania.

NIE ZOSTAWIAJMY GO SAMEGO
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prześladowania

temat numeru: kolęda

świątecznie
Objawienie Pańskie
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– czyli przewrotnie: dlaczego nie warto robić dziejowych postanowień na nowy rok ;)
– kilka inspiracji zapraszających do adoracji Najświętszego Sakramentu

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 1 na 4 stycznia 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Kolęda
Kolęda – marsz na peryferie parafii
Tuż po świętach Bożego Narodzenia rozpoczął się w polskich parafiach czas wizyt kolędowych. „Trudno się
dziwić, że kolęda przywodzi na myśl prośbę papieża Franciszka, by Kościół wyszedł dziś na peryferie miast,
skoro blokowiska miejskich parafii pasują dziś do tego określenia jak nigdy dotąd. Chodzi jeszcze o to, by duszpasterze z nie mniejszą odwagą wychodzili dziś na duchowe peryferie, by spotkać na nich swoich parafian...”.
Słuchajmy sumienia, a nie religii medialnej
„Kościół nie chce być żadną siłą polityczną, nie chce stawać po jednej stronie przeciwko drugiej. Kościół chce
być wspólnotą ludzi modlących się i tym samym odpowiedzialnych w sumieniu przed Bogiem za siebie i za
innych” – mówił abp Wacław Depo w homilii na Jasnej Górze 13 grudnia 2014 r., w rocznicę stanu wojennego. Tekst homilii został wydrukowany w „Niedzieli”.
Islamizacja: fakt czy mit?
Al-Kaida, symbol światowego terroryzmu i największy przeciwnik zachodniego świata, odeszła w cień. Na
czoło zagrożenia – przynajmniej w przekonaniu opinii publicznej – wysunęło się Państwo Islamskie, również
dla Europy.
Tam pokój zawsze był najważniejszy
Jerozolima i Betlejem to dwa ogromnie ważne dla chrześcijan miejsca w Ziemi Świętej. Właśnie tam polskie
siostry elżbietanki prowadzą sierocińce dla dzieci dotkniętych traumą i bolesnymi skutkami wojny w najbardziej obfitym w konflikty miejscu na świecie – w ojczyźnie Chrystusa.
Kierunek: Betlejem
Orszak Trzech Króli podbija nasze ulice i jest wielkim ewangelizacyjnym sukcesem. W ubiegłym roku w Orszakach wzięło udział ponad 600 tys. osób w 180 miastach. Zadaniem na dziś jest dbanie o to, by 6 stycznia na
trwałe miał chrześcijański charakter.
Zielona wyspa płowieje
Już w pierwszej połowie 2015 r. nastąpi spowolnienie gospodarcze. I choć w nowym roku recesja nie dotknie
Polski, to nie ma też co liczyć na złagodzenie głównych problemów społeczno-ekonomicznych. A na horyzoncie są już nowe wyzwania.
Onkologia czy science fiction?
Pakiet onkologiczny ma od grudnia 2014 r. swój spot reklamowy w telewizji, przygotowany przez Ministerstwo
Zdrowia, i swoje logo. Jednak czy naprawdę wejdzie z początkiem 2015 r., nie jest takie pewne. Na papierze
może tak, w praktyce będzie różnie, bo znaczna część środowisk lekarskich uznała pakiet za science fiction, PR
i onkologię polityczną.
W „Niedzieli Młodych”:
* ODDZWONIĘ WKRÓTCE... – czyli przewrotnie: dlaczego nie warto robić dziejowych postanowień na
nowy rok ;)
* NIE ZOSTAWIAJMY GO SAMEGO – kilka inspiracji zapraszających do adoracji Najświętszego Sakramentu.

