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WYJĄTKOWY TRON, WYJĄTKOWE KRÓLESTWO
Sanktuarium Jasnogórskie w 2017 r. przeżywa wyjątkowy jubileusz, upływa bowiem 300 lat od pierwszej
w dziejach naszego narodu koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wydarzenie to było potwierdzeniem ze
strony Kościoła, w osobie papieża Klemensa XI, tytułu królewskości Matki Bożej nad narodem polskim

wspieramy studiujących kapłanów

mówi siostra Heleny Kmieć

TAKICH KAPŁANÓW POTRZEBA DZIŚ KOŚCIOŁOWI

ZAPOMNIANY HOLOCAUST POLAKÓW

O tym, czy Kościół będzie mógł owocnie głosić
Dobrą Nowinę w XXI wieku, zadecydują formacja
i wykształcenie kapłanów

Na najwyższych szczytach Bogdan Kędziora
sowieckiej władzy 80 lat temu zapadła decyzja, która
rozpoczęła systematyczną eksterminację Polaków
pozostałych na terenie ZSRR po zakończeniu
wojny z bolszewikami na mocy traktatu z 1921 r.
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z Maryją przez Polskę i świat

RÓŻANIEC DO GRANIC
Przeszli już większość pielgrzymki, mierzącej
3,5 tys. km wzdłuż granic Polski. Jeszcze
7 tygodni i wrócą –po okrążeniu Polski
– do miejsca nad Odrą, z którego wyruszyli

niedziela młodych

A JEŚLI KRYZYS…? – Zakochanie, ekscytujące

zaręczyny, ślub dopięty na ostatni guzik. A co, jeśli
potem zabraknie happy endu? Co, jeśli kryzys dotyka
również wasze małżeństwo, liczące zaledwie 5 czy
więcej lat? Polecamy zaprzyjaźnienie się z... młodymi z
Kany Galilejskiej. Oni mają wasze imiona

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 34. NUMERU „NIEDZIELI” NA 20 SIERPNIA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
*„Wyjątkowy tron, wyjątkowe królestwo” – w 2017 r. przypada 300. rocznica pierwszej koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej – o najważniejszym dla Polaków miejscu na Ziemi, gdzie bije serce Narodu.
* „Takich kapłanów potrzeba dziś Kościołowi” – o tym, czy Kościół będzie mógł owocnie głosić Dobrą
Nowinę w XXI wieku zadecydują formacja i wykształcenie kapłanów.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „A JEŚLI KRYZYS…?” – czy braliście kiedyś pod uwagę, że małżonkowie z Kany Galilejskiej noszą wasze
imiona?
* „SPOSOBY NA SMACZNE ŻYCIE PO WAKACJACH” – czyli co zrobić, gdy życie traci smak.
WYDANIA DIECEZJALNE – PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – Spotkanie niemal rodzinne, czyli o częstochowskim pielgrzymowaniu na Jasną
Górę.
„Niedziela w Warszawie” – Zimny lub gorący koniec wakacji – co Kościół warszawski przygotował dla
młodych (i nie tylko) na finał tegorocznego lata. Jest w czym wybierać.
„Niedziela Wrocławska” – „Idźcie i głoście” – wejście 37. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej na Jasną Górę.
„Niedziela Łódzka” – Jesteśmy żywą koroną Maryi – rozmowa z kierownikiem Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej
na Jasną Górę ks. Łukaszem Tarnawskim.
„Niedziela Małopolska” – Kustosz sanktuarium w Pasierbku opowiada o mocy, której doświadczają czciciele
Madonny Pasierbieckiej.
„Niedziela Kielecka” – Przeżyjmy to jeszcze raz: 36. Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę, która
wyruszyła z Wiślicy, doszła do Kielc.
„Niedziela Lubelska” – Tu jest mój dom – o wczasorekolekcjach organizowanych dla osób chorych i
niepełnosprawnych.
„Niedziela na Podbeskidziu” – Odpust ku czci Matki Bożej Śnieżnej – przy kapliczce na Trzonce, w pobliżu
zielonego szlaku turystycznego, biegnącego z Porąbki na Przełęcz Kocierską, modlą się setki ludzi.
„Niedziela Podlaska” – Na Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych: Treblinka – największy
cmentarz Polaków.
„Niedziela Przemyska” – „Ostrowskie ślady w Jarocinie” – parafianie wspominają niezwykłych duszpasterzy.
„Niedziela Rzeszowska” – Dziękczynienie Bogu i rolnikom – zaproszenie duszpasterza rolników i pszczelarzy
ks. Jerzego Uchmana do katedry rzeszowskiej na dożynki diecezjalne.

„Niedziela Sandomierska” – Czym się dzieli pielgrzym w drodze, podczas postoju i przed noclegiem?
Wypowiedzi pątników z pielgrzymkowego szlaku.
„Niedziela Sosnowiecka” – Zaproszenie do „Ekspertki” od spraw trudnych „przyjmującej” w kościele
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu.
„Niedziela Świdnicka” – Świdniccy pielgrzymi uchwycili się kurczowo ręki Maryi – wspomnienie z
tegorocznego pielgrzymowania na Jasną Górę.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Rok po Światowych Dniach Młodzieży – młodzież z Lubaczowa
pielgrzymowała na Litwę i Łotwę.
„Aspekty” – Wszystko dzieje się „W cieniu kolegiaty” – taką nazwę ma ulubiony odpust głogowian. Katedra
już od dawna wymagała remontu – wywiad z ks. prał. Zbigniewem Kobusem, proboszczem matki kościołów
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
„Niedziela Legnicka” – Prezentacja grupy 25. pielgrzymki legnickiej na Jasną Górę – fotoreportaż.
„Głos z Torunia” – Piękno posługiwania na misjach. O tym, z jakimi problemami spotykają się misjonarze na
początku pracy.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – Do Szczecina przypłynęły najpiękniejsze żaglowce świata. Były regaty,
parada i wspólna modlitwa ekumeniczna.

