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POKORA I ZAWIERZENIE PANU BOGU

Kolejne święta Zmartwychwstania; radosne, gdy przynoszą pewność życia wiecznego, przygnębiające, gdy ich
celebracja jest tylko wymogiem tradycji. Wielkanocny quiz wiary pomaga zdać sobie sprawę, czy bardziej wątpię,
czy bardziej wierzę, czy może wciąż jeszcze szukam

na imieniny bł. księdza Jerzego

I ZOSTAŁEM PRZEMIENIONY

PRAWDA MSZY ŚW. ZA OJCZYZNĘ

Z aktorem Jimem Caviezelem – odtwórcą roli Jezusa
w filmie „Pasja” – o życiu, o fascynacji św. Janem
Pawłem II – rozmawia Maria Fortuna-Sudor

Był 25 kwietnia 1982 r., ostatnia niedziela miesiąca.
Na Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława
Kostki w Warszawie tłumy ludzi słuchały kazania
młodego kapłana Jerzego Popiełuszki

ZAMÓW

D

90. urodziny Benedykta XVI

temat numeru: Zmartwychwstanie

aktor Jim Caviezel w Polsce

O

Z ks. Hermannem Geisslerem rozmawia Włodzimierz
Rędzioch

niedziela młodych

WEEKEND BOŻYCH NIESPODZIANEK – Za każdym
razem to czas niespodziewanych zwrotów akcji,
miłych spotkań, wyjątkowych konwersacji i nowych
doświadczeń. Zróbcie wszystko, żeby pojawić się
w Częstochowie. Warto!

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 16. NUMERU „NIEDZIELI” NA 16 KWIETNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
90. rocznica urodzin papieża Benedykta XVI, jednego z największych teologów współczesności i niezwykłego papieża – w ekskluzywnym wywiadzie o Benedykcie XVI opowiada jego wieloletni współpracownik
kard. Camillo Ruini.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
Kto z kim przestaje – czyli pozwól Bogu łamać w tobie schematy; albo wybierz się też na „Weekend Bożych niespodzianek” na akademicką pielgrzymkę na Jasną Górę.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:

„Niedziela Częstochowska” – „Świąteczny cud” – opowieść o cudownym powrocie do zdrowia.
„Niedziela Sosnowiecka” – „Asceta i uzdrowiciel” – do parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Jaworznie-Długoszynie zostały wprowadzone relikwie pustelnika – św. Charbela, świętego pochodzącego
z Libii – co działo się z ciałem św. Charbela po jego śmierci i jakie cudowne uzdrowienia dokonały się dzięki
jego wstawiennictwu.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Ewangelizacyjna r(Ewolucja)” – sukcesem okazała się nowa inicjatywa
Wydziału Katechetycznego skierowana do uczniów bielskich szkół ponadgimnazjalnych. W kościele św.
Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach zebrało się blisko 4 tys. młodzieży. Uczestniczyli
oni w spotkaniu z udziałem bp. Grzegorza Rysia z Krakowa oraz rapera Arkadio.
„Niedziela Kielecka” – „Historyczny rok w Skalbmierzu” – prezentacja inicjatyw podjętych w 675. rocznicę
lokacji miasta.
„Niedziela Przemyska – „Ten zawód uczy pokory” – wywiad z lek. med. Barbarą Nazarewicz, laureatką
prestiżowej nagrody „Anioł Medycyny 2017”.
„Głos z Torunia” – „Muzeum Diecezjalne – zajrzyjmy w historię”. Gdzie można zajrzeć w historię, aby
poznać tajemnice XVI-wiecznej kamienicy mieszczańskiej czy tajemnice w herbach zaklęte? W Muzeum
Diecezjalnym przy ul. Żeglarskiej 7 w Toruniu.
„Niedziela Lubelska” – „Warto wybrać się na Białoruś”. Kościół w Polsce jest masowy, a ten na Białorusi
przypomina Kościół apostolski, gdzie wszyscy mieli „jedno serce i jednego ducha” – mówi abp Stanisław
Budzik, który odwiedził kapłanów archidiecezji lubelskiej i ich miejsca posługi duszpasterskiej na Białorusi.
„Aspekty” – O domu formacyjno-rekolekcyjnym w Kęszycy Leśnej opowiada ks. kan. Wojciech Jurek,
dyrektor ekonomiczny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
„Niedziela Podlaska” – „Rosyjskie wspomnienia” – Wielki Tydzień oraz święta Wielkanocy w Moskwie
oczami bp. Tadeusza Pikusa.

„Niedziela Świdnicka” – W wigilię święta Miłosierdzia Bożego po raz pierwszy odbędzie się Ekstremalna
Droga Światła, na którą bardzo serdecznie zapraszają wałbrzyszanie z parafii św. Barbary.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – O niełatwej, ale bardzo ważnej pracy katechetów w rozmowie z ks. dr.
Pawłem Płaczkiem z Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej.
„Niedziela Sandomierska” – Maturzyści z całej diecezji modlili się na Jasnej Górze. O czym mówili Matce
Bożej i jakie rady dawał im bp Krzysztof Nitkiewicz w materiale ks. Adama Stachowicza „Zawierzenie się
maturzystów”.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – „Wspomnienie o śp. Antonim Rzeźniku” – człowieku lasu i
przyjacielu mediów.
„Niedziela Małopolska” – O nieetycznych szczepionkach, wyprodukowanych z ciał dzieci abortowanych
można przeczytać w Poradniku bioetycznym.
„Niedziela Rzeszowska” – „Rozerwane Grobu pęta”, czyli tradycje wielkanocne opisuje Arkadiusz
Bednarczyk.
„Niedziela Łódzka” – „Ocalić od zapomnienia ofiary zbrodni katyńskie” Anny Józwik – czyli wspomnienia
rodzin pomordowanych.
„Niedziela Wrocławska” – „Pan był w Aleppo, kiedy spadły bomby” – rozmowa z ks. Rafałem Cyfką z
organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
„Niedziela Legnicka” – Czy sztuka może wpływać na wiarę i budzić pragnienie duchowego rozwoju? Próba
odpowiedzi w materiale o artyście Andrzeju Boj Wojtowiczu tworzącym niezwykły cykl „Requiem polskie”.
„Niedziela w Warszawie” – Ponad 40 parafii z Warszawy i okolic podjęło całoroczną modlitwę w intencji
swoich kapłanów. Traktują to jako rodzaj „Duchowej inwestycji”.

