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CHRZESTNI. RODZICE OD CHRZTU
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„ZANURZYĆ SIĘ” W CHRYSTUSIE

Jak znaleźć chrzestnych dla swojego dziecka? Takie pytanie staje dziś przed częścią rodziców, którzy w rodzinie
nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów. Jedni ze względu na swoje życiowe wybory nie spełniają
koniecznych kryteriów, a inni po prostu nie chcą.

Po reformie liturgicznej z 1969 r. w niedzielę po
uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto
Chrztu Pańskiego. Jego biblijne uzasadnienie potwierdzają tzw. Ewangelie synoptyczne. Sakrament chrztu
św. włącza nas zaś do wspólnoty Ludu Bożego.
niedziela mlodych

wymowa Bożego Narodzenia

WIELKI NIEOBECNY NADAL Z NAMI

HISTORIA PISANA ZŁOTĄ NITKĄ

CHRYSTUS – ŻYD I CHRZEŚCIJANIN

Minął rok od śmierci Wojciecha Kilara. Odszedł do Pana
29 grudnia 2013 r. Mimo upływu czasu wciąż trudno pogodzić się z odejściem kompozytora, który od połowy
ubiegłego wieku był nieprzerwanie jedną z najbardziej
wyrazistych postaci polskiego życia muzycznego.

Rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymikiem o zdumieniu
Bożym Narodzeniem, o herezjach w opacznym rozumieniu ludzkiej natury i o tym, dlaczego jesteśmy
ważniejsi od komarów znad Amazonki.

PRZED NAMI

ZAMÓW

C

prześladowania

temat numeru: Chrzest Pański

Wojciech Kilar

N

– czyli naród wybrany, szabat i taniec przed Bogiem.

– o. Grzegorz Kramer SJ o dwóch dobach z narkomanami

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

Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 2 na 11 stycznia 2015 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Chrzest Pański
Chrzestni. Rodzice od chrztu
Jak znaleźć chrzestnych dla swojego dziecka? Takie pytanie staje dziś przed częścią rodziców, którzy w rodzinie
nie mogą znaleźć odpowiednich kandydatów. Jedni ze względu na swoje życiowe wybory nie spełniają koniecznych kryteriów, a inni po prostu nie chcą.
„Zanurzyć się” w Chrystusie
Po reformie liturgicznej z 1969 r. w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego obchodzimy święto Chrztu
Pańskiego. Jego biblijne uzasadnienie potwierdzają tzw. Ewangelie synoptyczne. Sakrament chrztu św. włącza
nas zaś do wspólnoty Ludu Bożego.
Wielki nieobecny nadal z nami
Minął rok od śmierci Wojciecha Kilara. Odszedł do Pana 29 grudnia 2013 r. Mimo upływu czasu wciąż trudno
pogodzić się z odejściem kompozytora, który od połowy ubiegłego wieku był nieprzerwanie jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego życia muzycznego.
Historia pisana złotą nitką
Rozmowa z ks. prof. Jerzym Szymikiem o zdumieniu Bożym Narodzeniem, o herezjach w opacznym rozumieniu ludzkiej natury i o tym, dlaczego jesteśmy ważniejsi od komarów znad Amazonki.
Cz@t ze Słowem oraz kulturalna akademia serca
O programie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, o fascynacji Janem Pawłem II i o Cz@cie ze Słowem
mówi bp Henryk Tomasik – odpowiedzialny za organizację ŚDM.
W obronie naszych wartości
Organizacja CitizenGO powstała ponad rok temu, a działa już w 60 krajach. Swoje petycje, pisane w 11 językach, kieruje zarówno do władz, jak i obywateli. Podejmowane zaś przez nią akcje, stające w obronie chrześcijańskich wartości, są bardzo skuteczne. Dziś CitizenGO skupia wokół siebie ponad 2 miliony osób.
Kanadyjska obrończyni życia w więzieniu
Mary Wagner, obrończyni życia dzieci nienarodzonych w Wigilię Bożego Narodzenia po raz kolejny została
aresztowana za zakłócanie działalności gospodarczej jednej z klinik aborcyjnych w Toronto. A ta krucha kobieta po prostu broni poczętych dzieci przed aborcją.
W „Niedzieli Młodych”:
* CHRYSTUS – ŻYD I CHRZEŚCIJANIN – czyli naród wybrany, szabat i taniec przed Bogiem.
* PRZED NAMI – o. Grzegorz Kramer SJ o dwóch dobach z narkomanami.

