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ZNAD JORDANU NAD WISŁĘ I WARTĘ
Mówimy, że chrzest naznacza ludzi w sposób niezatarty. Czy takie niezatarte znamię odcisnęło się także na
historii naszego narodu? Początki Państwa Polskiego zbiegają się przecież z wydarzeniem, które przyniosło
trwałe skutki religijne, ale też polityczne czy kulturowe. Mieszko I nie tylko przyjął wiarę katolicką, ale też
wprowadził nas na salony ówczesnej Europy.
śp. o. Jan Góra OP

rozmowa o życiu i śmierci

WRACAJ JUŻ, JASIU...

NIE PYTAM: DLACZEGO?

21 grudnia 2015 r. do Domu Ojca wrócił o. Jan Góra,
charyzmatyczny dominikanin, do szaleństwa kochający Boga, Jana Pawła II i młodych, twórca spotkań
na Lednicy.

– Boję się momentu, gdy nie będę mógł niczego zrobić...
I będę sam jak kundel pod ścianą. Nie będę mógł Mszy
św. odprawić, nie będę mógł spowiadać... A przecież
człowiek żyje po to, by móc z siebie dawać. Ks. dr Jan
Kaczkowski, chory na glejaka mózgu, dzieli się myślami
na temat życia, zmagania z chorobą i umierania.
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Ojczyzna Jezusa

temat numeru: Chrzest Polski
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POMÓC CHRZEŚCIJANOM W ZIEMI ŚWIĘTEJ
W okresie Bożego Narodzenia myśli każdego chrześcijanina biegną ku miejscu, gdzie narodził się Jezus, a które
nazywamy Ziemią Świętą. Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wskazuje,
że musimy mobilizować się do okazywania solidarności
z chrześcijanami w Ziemi Świętej.
niedziela mlodych

MAGIS ZNACZY CZAS NA WIĘCEJ – poznaj Waldka,
Jacka, Marka i Pawła – młodych jezuitów, którzy
koordynują w Krakowie jezuickie przygotowanie do
ŚDM 2016.
POZORNY BRAK WOLNOŚCI – czyli o tym, co miłość
ma wspólnego z tabliczką czekolady…

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

Zapraszamy do lektury 2 numeru „Niedzieli” na 10 stycznia 2016 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Temat numeru: Chrzest Polski
Pomóc chrześcijanom w Ziemi Świętej
W okresie Bożego Narodzenia myśli każdego chrześcijanina biegną ku miejscu, gdzie narodził się Jezus, a które
nazywamy Ziemią Świętą. Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wskazuje,
że musimy mobilizować się do okazywania solidarności z chrześcijanami w Ziemi Świętej.
Wracaj już, Jasiu...
21 grudnia 2015 r. do Domu Ojca wrócił o. Jan Góra, charyzmatyczny dominikanin, do szaleństwa kochający
Boga, Jana Pawła II i młodych, twórca spotkań na Lednicy.
Znad Jordanu nad Wisłę i Wartę
Mówimy, że chrzest naznacza ludzi w sposób niezatarty. Czy takie niezatarte znamię odcisnęło się także na
historii naszego narodu? Początki Państwa Polskiego zbiegają się przecież z wydarzeniem, które przyniosło
trwałe skutki religijne, ale też polityczne czy kulturowe. Mieszko I nie tylko przyjął wiarę katolicką, ale też
wprowadził nas na salony ówczesnej Europy.
W sercu miasta żyją w sercu Boga
Każdego dnia modlą się w sercu miasta. O świcie, w południe i wieczorem. Dołączają przechodnie pędzący
w tempie narzuconym przez wielkie, zabiegane miasto. Przed pięciu laty w centrum Warszawy, kilkaset metrów
poniżej sejmowej skarpy i kilkanaście poniżej wiaduktu Trasy Łazienkowskiej, na zaproszenie prymasa Józefa
Glempa zamieszkali mnisi i mniszki Monastycznej Wspólnoty Jerozolimskiej.
Nie pytam: dlaczego?
– Boję się momentu, gdy nie będę mógł niczego zrobić... I będę sam jak kundel pod ścianą. Nie będę mógł
Mszy św. odprawić, nie będę mógł spowiadać... A przecież człowiek żyje po to, by móc z siebie dawać. Ks. dr Jan
Kaczkowski, chory na glejaka mózgu, dzieli się myślami na temat życia, zmagania z chorobą i umierania.
W „Niedzieli Młodych”:
* MAGIS znaczy czas na więcej – poznaj Waldka, Jacka, Marka i Pawła – młodych jezuitów, którzy koordynują
w Krakowie jezuickie przygotowanie do ŚDM 2016
* Pozorny brak wolności – czyli o tym, co miłość ma wspólnego z tabliczką czekolady…

