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FRANCISZEK W KOŚCIELE MĘCZENNIKÓW

Rok 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej jest na Jasnej Górze wyjątkowy. Sanktuarium otrzymało
dar papieski w postaci jubileuszowego odpustu. Parlament RP ustanowił rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Jasnogórskie Wieczory
Maryjne

WYMODLIŁA POWOŁANIE DLA POŁOWY
SWOICH DZIECI

JESTEM KOCHANA

Ks. Tadeusz Wojda SAC, nowy metropolita białostocki,
w wywiadzie dla „Niedzieli” mówi, że siła modlitwy
matki jest wielka. Jego matka wymodliła powołanie
do służby w Kościele dla trojga, z sześciorga, swoich
dzieci.

– Jestem terapeutką uzależnień, jestem również
alkoholiczką, która dzięki doświadczeniu cierpienia
i spotkaniu Boga na dnie alkoholowego piekła jest
dzisiaj tym, kim jest – wyznała odważnie podczas
Jasnogórskiego Wieczoru Maryjnego Teresa Kopka.

ZAMÓW
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papieska pielgrzymka do Egiptu

temat numeru: Królowa Polski

z Rzymu do Białegostoku

O

Niedawne krwawe zamachy na chrześcijańskie świątynie
w Egipcie sprawiły, że kontekstem rozpoczynającej
się 28 kwietnia wizyty papieża Franciszka w tym kraju
będzie terroryzm.

niedziela młodych

ANIELSKI CZESIO

– niepełnosprawni intelektualnie: nasza siła;

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 18. NUMERU „NIEDZIELI” NA 30 KWIETNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE „NIEDZIELI” PROPONUJE:
„Pozwól się zobaczyć Maryi” – rozmowa z przeorem Jasnej Góry o. Marianem Waligórą z okazji jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
„Weź i czytaj” – 30 kwietnia po raz pierwszy odbywa się Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, czyli
Najważniejszej Księgi Świata. „Niedziela” pisze o Biblii jako kodzie kulturowym chrześcijańskiej Polski i
Europy.

„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
„Anielski Czesio” – niepełnosprawni intelektualnie: nasza siła;
Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę – relacja.
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” – PROPOZYCJE:

„Niedziela Częstochowska” – Szkoła na miarę XXI wieku – czyli jak częstochowski Ekonomik odpowiada
na wyzwania współczesności.
„Niedziela Kielecka” – „Jego więzienny różaniec jest dla mnie relikwią” – opowiada bliski krewny śp. bp.
Szczepana Sobalkowskiego.
„Niedziela Legnicka” – Srebrny jubileusz Legnickiej Caritas, która od 25 lat nieustannie działa na rzecz
bliźnich w potrzebie.
„Niedziela Lubelska” – Podczas Drogi Krzyżowej, która odbyła się w ramach archidiecezjalnych obchodów
Światowego Dnia Młodzieży na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, organizatorzy rozdali
kilka tysięcy małych krzyżyków z napisem: „Żyj!”.
„Niedziela Łódzka” – „Zioła na naiwność” – rozmowa z Janem Kubiakiem, honorowym bonifratrem, na
temat łatwowierności i różnych mieszanek ziołowych.
„Niedziela Małopolska” – O polskiej mistyczce Wandzie Boniszewskiej i o roli teatru w życiu wspólnoty
parafialnej – relacja z premiery spektaklu w Łapanowie.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Karate dla chrześcijanina? – Chrześcijaństwo i karate dają się ze sobą
pogodzić – twierdzi Piotr Pawicki, instruktor sztuk walki i prezes Parafialnego Klubu Sportowego „Barbara”,
działającego przy wspólnocie św. Barbary w Bielsku-Białej Mikuszowicach Krakowskich.
„Niedziela Podlaska” – z okazji Tygodnia Biblijnego rozmowa z ks. Dariuszem Kucharkiem, ojcem
duchownym w WSD w Drohiczynie, wykładowcą języków greckiego i hebrajskiego, Pisma Świętego
i teologii duchowości.
„Niedziela Przemyska” – „Na pomoc zagrożonym duszom” – rozmowa z abp. Adamem Szalem, metropolitą
przemyskim.

„Niedziela Rzeszowska” – „Słowa – droga ku prawdzie” – rozmowa z polonistą i pasjonatem teatru
Grzegorzem Wójcickim na temat sztuki o miłosierdziu Bożym
„Niedziela Sandomierska” – Czy czytanie Biblii z aplikacji w smartfonie jest złe? – praktyczny poradnik,
jak czytać Pismo Święte.
„Niedziela Sosnowiecka” – W pobliżu sosnowieckiej katedry można podziwiać papieskie rzeźby autorstwa
znanego na całym świecie artysty plastyka – prof. Czesława Dźwigaja.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – Tegoroczna inscenizacja Męki Pańskiej odbyła się w Policach-Jasienicy
już po raz piąty. Z roku na rok zyskuje coraz większe grono widzów. Dlaczego warto zobaczyć to misterium
na żywo.
„Niedziela Świdnicka” – Już niebawem w Polanicy-Zdroju powstanie Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej.
„Głos z Torunia” – Radość poranka Niedzieli Zmartwychwstania poprzedziły misteria Męki Pańskiej
w różnych miejscach diecezji toruńskiej, np. w Grębocinie, Jabłonowie Pomorskim, Kazanicach, Kurzętniku
i Toruniu.
„Niedziela w Warszawie” – „Cuda Matki Bożej Pompejańskiej”, czyli rzecz o warszawskich Pompejach.
„Niedziela Wrocławska” – „Postawili Jezusa na pierwszym miejscu” – 25 lat wspólnoty rodzin katolickich
„Umiłowany i umiłowana”. Do działającej przy parafii prowadzonej przez Oblatów Maryi Niepokalanej
należy 75 małżeństw z 27 parafii nie tylko z Wrocławia, ale także z Oławy, Lutyni, czy...Szwecji.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – rozmowa z ks. Krystianem Malcem, diecezjalnym moderatorem
Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.
„Aspekty” – w cyklu „Piastowie na Środkowym Nadodrzu” nie tylko historia, czyli kilka słów o piastowskiej
tradycji we współczesnym Głogowie.

