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samuraj Boga

DOM, KTÓREGO JUŻ NIKT NIE PILNUJE

KOŚCIÓŁ W KRAJU SAMURAJÓW

Atak na Moście Westminsterskim w Londynie to tylko jeden z przejawów wojny - pisze w „Niedzieli” dziennikarz
śledczy Witold Gadowski. Ta wojna toczy się już dziś w Europie i zbiera coraz bardziej obfite żniwo. Nie jest to
jednak zjawisko samoistne, pozbawione kontekstu.

W lutym br. w Osace w Japonii miała miejsce
beatyfikacja Justusa Ukona Takayamy, pana feudalnego,
który stał się „samurajem Boga”.

12. rocznica odejścia
Jana Pawła II

100. rocznica objawień
w Fatimie

OSAMOTNIENI, ALE NIE SAMOTNI

WIELKA TAJEMNICA WIARY

– Trudno dziś nie przywołać fragmentu homilii
wygłoszonej na pogrzebie polskiego Papieża.
Kard. Joseph Ratzinger wyraził wtedy swe
przekonanie, że Jan Paweł II spogląda z domu Ojca
i nam błogosławi.

Zanim Matka Boża objawiła się dzieciom w Fatimie
w 1917 r., wcześniej ukazywał im się Anioł Pokoju
i Eucharystii, by wprowadzić je w klimat Bożej
obecności, uczyć modlitwy uwielbienia Boga,
przekazać apel o pokutę i umartwienia.

ZAMÓW

niedziela młodych

KAMERA, AKCJA,… CIĘCIE! – rzecz w tym, że
najlepszym scenarzystą jest… Bóg.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 14. NUMERU „NIEDZIELI” NA 2 KWIETNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
– „Dom którego już nikt nie pilnuje” – atak na londyński most, to tylko jeden z przejawów
wojny, jaka toczy się dziś w Europie. Czy czeka nas „wiosna terroru” – więcej w materiale
dziennikarza śledczego Witolda Gadowskiego.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
– Kamera, akcja,… cięcie! – rzecz w tym, że najlepszym scenarzystą jest… Bóg.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Uroczystości z okazji 25-lecia metropolii częstochowskiej. Spotkanie z żywą historią w częstochowskim „ekonomiku”.
„Niedziela Sosnowiecka” – „Ekstremalna modlitwa”. 7 kwietnia o godz. 21 rozpocznie się Ekstremalna Droga Krzyżowa w diecezji sosnowieckiej. Istnieją trzy sztaby przygotowujące drogę
– w Czeladzi, Jaworznie i Przegini.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Zawierzyć firmę Matce Bożej” – w kościele
św. Marii Magdaleny w Cieszynie odprawiono Mszę św., podczas której zawierzono Matce
Bożej firmy, ich szefów i pracowników.
„Niedziela Kielecka” – „Leczą na misjach i z misją” – studenci medycyny organizujący sprzęt
medyczny dla Afryki i czynnie pomagający chorym na Czarnym Lądzie odwiedzili diecezję
kielecką.
„Niedziela Przemyska” – „Trudna Droga” – rozmowa ks. Zbigniewa Suchego z abp. Adamem
Szalem o Drodze Neokatechumenalnej.
„Głos z Torunia” – Diecezja toruńska dziękuje Bogu za Kościół lokalny i jego pasterza w 25.
rocznicę ustanowienia diecezji. Obchody zakończyła 25 marca uroczysta Msza św., a także
koncert.
„Niedziela Lubelska” – „Konkurencja to pogaństwo, a komplementarność to chrześcijaństwo”
– te słowa bł. Edmunda Bojanowskiego to zachęta do wychowania z poszanowaniem wartości,
przypomniane podczas konferencji w KUL pt. „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła
do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”.

„Aspekty” – „Czas na rodzinę”. Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia, 24 i 25 marca,
to przekaz informacji, formacji i afirmacji życia w diecezji zielonogórskiej, czyli ciekawe, rozłożone na przestrzeni całego tygodnia inicjatywy i ludzie, którzy cenią, szanują i chcą promować
życie.
„Niedziela Podlaska” – „Niezwykłe wspólnoty w diecezji drohiczyńskiej”, czyli o tych, co pełnią straż pod sztandarem Chrystusa, nocą adorują Serce Jezusa i przez Jego świętą Krew modlą
się za kapłanów.
„Niedziela Świdnicka” – O wystawie „Sacrum” Andrzeja Boja Wojtowicza przeczytamy w tekście „Współczesne malarstwo sakralne w kościele na Podzamczu”. Dzieła tego znakomitego
artysty jeszcze do 4 kwietnia można podziwiać w Wałbrzychu.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – Skromna pielęgniarka przez ponad 50 lat przemierzała
pieszo goleniowskie ulice i wiejskie drogi, niosąc pomoc potrzebującym. Ci, którzy ją spotkali, nazywali ją goleniowską Matką Teresą. O siostrze Marii Matijczuk w tekście Marii Palicy
pt. „Pamięci siostry Marii”.
„Niedziela Sandomierska” – Nudne muzea nie przyciągają zwiedzających. Jak mają to robić,
skoro są nudne? – o historii i codzienności jednego z muzeów interesujących, do którego zaprasza – najpierw na papierze.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – „Rozgłośnie katolickie ambonami Kościoła” – o porozumieniu katolickich rozgłośni z całej Polski i stworzeniu wspólnej płaszczyzny rozmawiają
goszczący w Zamościu księża dyrektorzy.
„Niedziela Małopolska” – „Wielki Szef czuwa” – spotkanie z bokserem i szefem ulicznej szajki,
który zamiast przemocy wybrał przebaczenie.
„Niedziela Rzeszowska” – Setnik, który stał się świętym, tekst autorstwa Arkadiusza Bednarczyka – historia Longinusa, żołnierza rzymskiego przedstawionego w sztuce sakralnej Podkarpacia.
„Niedziela Wrocławska” – „Pokolenie rozwodników” – na Dolnym Śląsku po cichu dokonuje
się obyczajowa rewolucja. Przeszło połowa z zawieranych małżeństw się rozpada. Małżeństw
sakramentalnych jest mniej niż cywilnych.
„Niedziela Legnicka” – Pierwszego dnia wiosny maturzyści z diecezji legnickiej zamiast na
wagary pojechali... na Jasną Górę. O co proszą Matkę Bożą na progu dorosłego życia?
„Niedziela w Warszawie” – Mija 10 lat od ingresu abp. Kazimierza Nycza do archikatedry warszawskiej. Przez ten czas Ksiądz Kardynał dał się poznać jako dobry gospodarz, administrator,
ale przede wszystkim duszpasterz, który jest otwarty i nie tworzy sztucznego dystansu.

