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CHRZEŚCIJAŃSTWO RECEPTĄ NA EUROPEJSKI KRYZYS
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ratunek dla poczętego życia

BLIŻEJ WIERNYCH
Informator PFROŻ 2017 r.

Wobec kryzysu Europy Ruch „Europa Christi” dąży do odbudowania chrześcijańskich korzeni Starego Kontynentu.
Ruch promuje starania i modlitwę o rychłą beatyfikację ojców zjednoczenia Europy: Alcide de Gasperiego
i Roberta Schumana, wybitnych polityków czerpiący inspiracje z nauki Kościoła. Promotorem „Europa Christi” jest
ks. inf. Ireneusz Skubis – honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”.
„Wyklęty”
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25-lecie reformy administracyjnej Kościoła w Polsce

temat numeru: Europa Christi

film
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Ks. Łukasz Jaksik przypomina w „Niedzieli”, że ćwierć
wieku temu Kościół w Polsce przeżył reformę
Kochamy
KAŻDE dziecko
administracyjną. 8 diecezji podniesiono do rangi
archidiecezji i powołano 13 nowych.
kochamy każde dziecko

DAJ SIĘ PROWADZIĆ

30 LAT DUCHOWEJ ADOPCJI

DWA PODSTAWOWE PYTANIA

Film „Wyklęty”, który nie otrzymał państwowych
dotacji powstawał przez trzy lata. W najtrudniejszych
chwilach ekipa modliła się m.in. o pogodę na zdjęcia
i brakujące fundusze.

Duchowej Adopcji to codzienna walka milionów osób
w obronie życia. Pomaga w niej Internet – na stronie:
www.powerbank4life.com jest promująca tę modlitwę
aplikacja mobilna (na smartfony) Powerbank for life .

Sprawa aborcji w rzeczywistości sprowadza się do
dwóch fundamentalnych pytań,
na które każdy z nas musi udzielić odpowiedzi

ZAMÓW

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

Informator edukacyjny w ramach kampanii Polskie
Federacji Ruchów Obrony Życia „Kochamy każde dziecko”

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 13. NUMERU „NIEDZIELI” NA 26 MARCA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
– Jestem pewien, że gdyby nie wiara w Boga, to nie skończyłbym filmu „Wyklęty” – mówi
Marcin Kwaśny, producent filmu i odtwórca roli Wiktora – dowódcy Żołnierzy Wyklętych,
w wywiadzie Agnieszki Porzezińskiej pt. „Daję się prowadzić”.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Srebrny jubileusz archidiecezji częstochowskiej – relacje i komentarze.
„Niedziela w Warszawie” – Abp Henryk Hoser w wywiadzie opowiada o początkach diecezji
warszawsko-praskiej w związku z 25. rocznicą jej powstania, a także o Afryce, misjach i powołaniach kapłańskich.
„Niedziela Małopolska” – „To gwałciciela należy karać, nie dziecko. Dziecko nie jest zagrożeniem…” – polecamy artykuł o zorganizowanym w Krakowie spotkaniu z Amerykanką, która
została poczęta w wyniku gwałtu, a teraz walczy o ochronę życia poczętego w ten sposób.
„Niedziela Wrocławska” – „Nasz Pan Michał” – śp. Michała Haniszewskiego, kustosza tradycji solidarnościowej lat 80. XX wieku wspominają przyjaciele.
„Niedziela Sosnowiecka” – „Gotowi do białego marszu”. Zachęcamy do uczestnictwa w tegorocznym, 7. Marszu dla Życia i Rodziny w Będzinie, który wyruszy 10 czerwca z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Marsz poprzedzi tradycyjna dobroczynna zbiórka, tym razem
pod nazwą „Paka dla niemowlaka”.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Pomógł biskup, pomogły parafie – pomóc może każdy” –
biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel objął opieką jedną rodzinę syryjską w ramach akcji
„Rodzina Rodzinie”. W odpowiedzi na prośbę Pasterza diecezji tę inicjatywę podjęły parafie
Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. W akcję może włączyć się każdy z nas… – zachęca w artykule ks. Piotr Bączek.
„Niedziela Kielecka” – „Do relikwii Krzyża Świętego w intencji trzeźwości” – refleksje Katarzyny Dobrowolskiej z pielgrzymki na Święty Krzyż.
„Bł. Wincenty Kadłubek wciąż znany i kochany” – Agnieszka Dziarmaga odwiedza cysterską
parafię w Jędrzejowie.
„Niedziela Przemyska” – „Metropolita Przemyski zaprasza młodych do Ustrzyk Dolnych” –
w Bieszczadach młodzi przeżywać będą Niedzielę Palmową.
„Na Jakubowej drodze w kwietniu” – na niedzielne pielgrzymowanie zaprasza ks. Kazimierz
Bełch.
„Głos z Torunia” – „Rozświetlać wszystko światłem Jezusa” – „Laikat ma największą szansę
dotrzeć do drugiego człowieka ze Słowem Chrystusa, jest to jego misja – to zadanie członków

Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu w roku 60-lecia istnienia” – to słowa pozostawione
przez bp. Andrzeja Suskiego.
„Niedziela Lubelska” – „Warto się trudzić”. Armia Chrystusa walcząca o świętość, czyli ok. tysiąc chłopców, w 8 halach sportowych walczyła o Puchar Metropolity Lubelskiego w ramach finału Mistrzostw Archidiecezji Lubelskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej,
który odbył się w Lublinie.
„Aspekty” – „Droga przełomu”– Ekstremalna Droga Krzyżowa, to takie indywidualne rekolekcje w drodze. Ekstremalna Droga Krzyżowa odbędzie się 7 kwietnia na 14 trasach w diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej.
„Niedziela Podlaska” – „Trzeba znaleźć odpowiedni sposób” – rozmowa z kapelanem Aresztu
Śledczego w Hajnówce ks. Zygmuntem Bronickim.
„Niedziela Świdnicka” – 13 maja odbędzie się w Świdnicy koronacja obrazu Matki Bożej
Świdnickiej. Swoim specjalnym wysłannikiem do Świdnicy Papież mianował kard. Zenona
Grocholewskiego. Więcej o przygotowaniach i kulcie w tekście „Przed koronacją w Świdnicy”.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – podczas XXIX Sesji Rady Miasta Międzyzdroje została
podjęta uchwała w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym patronem Międzyzdrojów. Dlaczego ten Święty ma patronować miastu przeczytamy w tekście pt. „Święty Piotr
Apostoł (nie)oficjalnym patronem miasta Międzyzdroje”.
„Niedziela Sandomierska” – Jak dobrze przygotować się do Świąt Wielkanocnych nie tylko
duchowo? Polecamy również artykuł o rodzinie, która w czasie II wojny światowej ukrywała
Żydów.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – specjalnie dla Czytelników „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” film DVD przygotowany z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia diecezji.
„Niedziela Rzeszowska” – Co mają do zaproponowania Polkom panie ubrane na czarno
oprócz wulgarnych haseł? Przed jakimi prześladowaniami chcą ratować kobiety – zastanawia
się Halina Szydełko, poseł na Sejm.
„Niedziela Legnicka” – diecezja legnicka świętuje 25. rocznicę powstania – relacje z uroczystości, komentarze i wspomnienia osób, które tworzyły struktury Kościoła legnickiego.

