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STĄD ISKRA MIŁOSIERDZIA ROZCHODZI SIĘ NA CAŁY ŚWIAT
Wizerunek Jezusa miłosiernego można zobaczyć w każdym zakątku świata. Na wszystkich kontynentach
przybywa też kościołów i sanktuariów pw. Bożego Miłosierdzia. Maria Fortuna-Sudor przypomina w „Niedzieli”, że
największy w pływ na rozwój kultu Bożego Miłosierdzia miał Jan Paweł II, który w czasie okupacji przychodził do
Łagiewnik w drewniakach. 60 lat później – 17 sierpnia 2002 r. zawierzył tutaj cały świat Bożemu Miłosierdziu.
parafialny dodatek
do „Niedzieli”

CHAOS MIGRACJI

OSTRY DYŻUR NA KOLE

Wywiad ze Stefano Fontaną, dyrektorem
Międzynarodowego Obserwatorium Nauki Społecznej
Kościoła im. kard. Van Thuana

Parafia pw. św. Józefa na warszawskim Kole znana
jest z wielu inicjatyw. Julian Kostrzewa przypomina
w „Niedzieli”, że była pierwszą, w której 30 lat temu
w kwietniu 1987 r. rozpoczęła się wieczysta adoracja
Najświętszego Sakramentu.
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Miłosierdzie

temat numeru: Miłosierdzie

ludzie w drodze

O

HOLOWANIE DUSZY DO PORTU
Sieć komórkowa i mailowa pomogła stworzyć sieć
modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia za osoby
konające. Zaczęło się w maju 2013 r., obecnie na
modlitewne dyżury zapisuje się ok. 2 tys. osób, które
czuwają od 6.00 do 22.00.
niedziela młodych

POCZULIŚMY ICH OBECNOŚĆ

– o rodzinie zaprzyjaźnionej ze świętymi Zelią
i Ludwikiem;

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 17. NUMERU „NIEDZIELI” NA 23 KWIETNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
„Holowanie duszy do portu” – o niezwykłej inicjatywie – modlitwie, która towarzyszy w odchodzeniu
naszych bliskich na „drugi brzeg”. Koronka do Miłosierdzia Bożego za konających pomogła w 2016 r. prawie 20 tys. osób. Wystarczy wysłać SMS pod numer telefonu w Łagiewnikach.
O miłosierdziu nie od święta, czyli albertyńskim wolontariacie – „Niedziela” z wizytą w placówkach
prowadzonych przez zgromadzenia św. Alberta.

„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
Poczuliśmy ich obecność – o rodzinie zaprzyjaźnionej ze świętymi Zelią i Ludwikiem;
Idź i kochaj – zaproszenie na Lednicę 2000.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:

„Niedziela Częstochowska” – „Ćwierćwiecze Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater”. Co Ośrodek
zaplanował w ramach swego jubileuszu? Jakie sławy pojawią się na X. Festiwalu im. Kaliny Jędrusik.
„Niedziela Sosnowiecka” – „Sosnowieccy uczniowie dla hospicjum”. W Szkole Podstawowej
nr 27 podsumowano projekt edukacyjno-charytatywny pod nazwą: „Mogę i chcę pomagać”. Obecnej edycji
przyświecało hasło: „Miłosierdzie”.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Jak matka i córka” – Matka to diecezja, córka to pielgrzymka do Łagiewnik.
Obie świętują swoje rocznice. Pierwsza 25 lat powołania, druga 5. edycję. W myśl hasła tegorocznego
pielgrzymowania do sanktuarium Bożego Miłosierdzia można powiedzieć, że „wpadły Jezusowi w oko”.
„Niedziela Kielecka” – „Dzieło wielkie w Piasku Wielkim” – prezentacja ośrodka Caritas Kieleckiej –
mieszkania socjalne i warsztaty terapii zajęciowej w jednym.
„Niedziela Przemyska” – „Albertyńskie dziedzictwo” – Braci Albertynów w Przemyślu już nie ma, ale ich
dzieło – Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta Chmielowskiego ma się dobrze.
„Głos z Torunia” – Po raz drugi sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Toruniu było miejscem spotkania
młodzieży w ramach Toruńskiej Strefy Miłosierdzia. Młodzi wraz z duszpasterzami wzięli udział w
kilkugodzinnym czuwaniu modlitewnym wokół tajemnicy krzyża Chrystusa.
„Niedziela Lubelska” – „Drogowskazy dla młodych”, to efekty konferencji pt. „By nie zmarnować bogactwa
młodości… Drogowskazy sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II”. Przed konferencją
została otwarta wystawa „Idącym ku przyszłości”, prezentująca fotografie z obchodów tysiąclecia chrztu
Polski oraz teksty z nauczania Prymasa Tysiąclecia.
„Aspekty” – „To są nasze Himalaje” – historia ludzi, którzy na poważnie wzięli słowa papieża Franciszka,
żeby zejść z kanapy i zacząć działać. Grupa 26 śmiałków z Rzepina po raz pierwszy w historii diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej uda się w sztafecie biegowej na Jasną Górę.

„Niedziela Podlaska” – Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – działalność krok po kroku;
„Plany są wielkie” – rozmowa z dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr. Piotrem Arbaszewskim.
„Niedziela Świdnicka” – O zbawieniu, wierze, Tradycji i pełni Objawienia w tekście ks. Zbigniewa Chromego
pt. „Z czego rodzi się wiara?”.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – Jak wygląda w praktyce działalność Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej i jej planach na przyszłość w rozmowie z Przemysławem Fenrychem.
„Niedziela Sandomierska” – Jaki był Rok Miłosierdzia w diecezji sandomierskiej – podsumowanie i
komentarze.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – „Podziel się życiem” – o akcji honorowego oddawania krwi,
zorganizowanej w parafii w Majdanie Starym.
„Niedziela Małopolska” – O żonie, matce i cenionej malarce, która na obrazach przedstawia różne aspekty
życia małżeńskiego i rodzinnego w artykule „By ubogacać innych”.
„Niedziela Rzeszowska” – „Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście” – rozmowa z pierwszym biskupem
rzeszowskim Kazimierzem Górnym w 25. rocznicę powstania diecezji.
„Niedziela Łódzka” – „Moje memento” – rozmowa z bp. Adamem Lepą o niezwykłej relikwii i jej historii,
ludziach, którzy pozostawili ślad, i o przebaczeniu.
„Niedziela Wrocławska” – „Boże miłosierdzie na co dzień”. Diecezjalna Caritas to nie tylko akcje
prowadzone kilka razy w roku. To codzienne okazywanie Bożego miłosierdzia najbardziej potrzebującym.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ma każdego dnia pod opieka 1000 osób.
„Niedziela Legnicka” – „Chodźcie z nami!” – Marsz Życia w Legnicy, w którym szła cała diecezja, pokazał,
jak bardzo ważna jest dla nas rodzina, wiara i życie.
„Niedziela w Warszawie” – „Nielegalny” Pan Jezus. Wśród miejsc związanych z kultem Miłosierdzia Bożego
w archidiecezji warszawskiej jest jedno, w którym wydarzyła się niezwykła historia.

