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temat numeru: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy w dniach 18-25 stycznia pod
hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, skłania do refleksji nad kondycją relacji pomiędzy
wyznaniami i narodami.

pustynia Pawłowa i nasza

MILIONY BEZ KORZENIA

WEZWANIE DO ŻYCIA PUSTELNICZEGO

Odkąd świat stał się globalną wioską, mamy
do czynienia z przemieszczaniem się ludzi na
niespotykaną dotąd skalę. Coraz większym
problemem są do migranci, szukający chleba, oraz
schronienia przed wojną i dachu nad głową.

„Niedziela” przybliża postać św. Pawła Pierwszego
Pustelnika, pokazując jego „rajskie życie na ziemi” –
w samotności na pustyni. A czy nas byłoby stać na
wyjście na pustynię w mieście, by pozostać sam na
sam z Bogiem?
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Pius XII kontra Hitler

KONIEC CZARNEJ LEGENDY

WATYKAN BLIŻEJ MOSKWY?

Dzień Migranta i Uchodźcy

D

Wszystko wskazuje na to, iż wreszcie nadszedł kres
kampanii zniesławiania Piusa XII. Przyczyniła się do tego
książka Marka Rieblinga „Kościół szpiegów. Tajna wojna
Papieża przeciwko Hitlerowi”. Konsultantem książki był
jezuita o. Peter Gumpel.
niedziela mlodych

DROGA NADZIEI

– relacja ze spotkania młodych w Taize;

HISTORIA Z PIERWSZEJ RĘKI
– doceń mądrość dziadków;

CZYSTE SERCA

– czym jest miłość?

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

Zapraszamy do lektury 3. numeru „Niedzieli” na 15 stycznia 2017 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Koniec czarnej legendy
Wszystko wskazuje na to, iż wreszcie nadszedł kres kampanii zniesławiania Piusa XII. Przyczyniła się do tego
książka Marka Rieblinga „Kościół szpiegów. Tajna wojna Papieża przeciwko Hitlerowi”. Konsultantem książki
był jezuita o. Peter Gumpel.
Miliony bez korzenia
Odkąd świat stał się globalną wioską, mamy do czynienia z przemieszczaniem się ludzi na niespotykaną dotąd
skalę. Coraz większym problemem są do migranci, szukający chleba, oraz schronienia przed wojną i dachu
nad głową.
Wezwanie do życia pustelniczego
„Niedziela” przybliża postać św. Pawła Pierwszego Pustelnika, pokazując jego „rajskie życie na ziemi” – w samotności na pustyni. A czy nas byłoby stać na wyjście na pustynię w mieście, by pozostać sam na sam z Bogiem?
Watykan bliżej Moskwy?
Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywać będziemy w dniach 18-25 stycznia pod
hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, skłania do refleksji nad kondycją relacji pomiędzy
wyznaniami i narodami.
Warto nie stawiać oporu
Pan Bóg nudzi się na autostradach, zdecydowanie bardziej woli wyboiste drogi – mówi Juan Manuel Cotelo,
hiszpański dziennikarz, aktor, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, którego film „Ślady stóp” wejdzie na
ekrany kin 20 stycznia.
W „Niedzieli Młodych”:
* Droga nadziei – relacja ze spotkania młodych w Taize;
* Historia z pierwszej ręki – doceń mądrość dziadków;
* Czyste serca – czym jest miłość?

