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FIZYK I MISTYCZKA

W niektórych regionach Polski piecze się tego dnia wyborne ciasta i zaprasza najbliższych na świąteczny obiad.
Niestety, zdarza się, że niektórzy pozostają jedynie w przestrzeni zewnętrznej obyczajowości, zapominając
o skarbie, który nieodłącznie wiąże się z odpustami

sir Kazimierz Gzowski

ZATRZYMAJ ABORCJĘ

ADIUTANT KRÓLOWEJ WIKTORII

CitizenGO Polska wraz z Fundacją Życie i Rodzina
zapoczątkowały inicjatywę, która jest nadzieją na zakończenie okrutnej praktyki zabijania dzieci poczętych
ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności.

Za swoje wybitne zasługi Kazimierz Stanisław Gzowski
uzyskał tytuł: sir od królowej Wiktorii, która darzyła
go specjalnym uznaniem
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prof. Marinelli wspomina
Natuzzę Evolo

temat numeru: sprawy ostateczne

piąte: nie zabijaj
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Pojechałem do Kalabrii na spotkanie z prof. Valerio
Marinellim, aby porozmawiać z nim o jego wielkiej
ludzkiej i religijnej przygodzie z Natuzzą Evolo

niedziela młodych

TRZEŹWY ZNACZY SILNY

– rozmowa z Natalią Niemen, ambasadorką
kampanii „Nie piję, bo kocham”

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 45. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 5 LISTOPADA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Fizyk i mistyczka” – naukowiec opowiada o największej mistyczce naszych czasów, zmarłej w 2008 r.
Natuzzie Evolo, nazywanej też „Ojcem Pio w spódnicy”. Rozmowie towarzyszą unikatowe zdjęcia.
* „Amnestia z wysokiego Nieba” – czym są odpusty i jak potrafią one odmienić nasze życie, a także pomóc
naszym zmarłym.
* Zmiany na rynku pracy – dodatek specjalny. Co na lepsze zmienia się na rynku pracy i jak skutecznie
zmienić zatrudnienie na lepsze.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Trzeźwy znaczy silny” – rozmowa z Natalią Niemen, ambasadorką kampanii „Nie piję, bo kocham”
* „Bóg nie umarł” – czy nauka może być zagrożeniem dla wiary?
5 LISTOPADA 2017 – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Obłuda faryzeuszów
W Ewangelii według św. Mateusza spotykamy Jezusa, który krytykując sprzeczność nauki i życia
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, daje podstawę dla służby wszystkim ludziom: „Jeden jest Ojciec wasz
w niebie i jeden wasz Nauczyciel i Mistrz, Chrystus”. W słowach tego pouczenia odnajdujemy również
fundament dla wspólnoty Kościoła, który składa się z braci i sióstr, którzy budują swoje życie na Chrystusie,
Jedynym Nauczycielu i Odkupicielu. Dlatego ważne jest ostrzeżenie przed duchem niechrześcijańskiego
demokratyzmu, który ujawnia się w stwierdzeniu: „Wierzę w Chrystusa, ale nie wierzę w Kościół”. (Abp
Wacław Depo)
***
I tak religia gubi swój autentyczny sens, jakim jest słuchanie Boga i czynienie Jego woli, co jest prawdą
naszego istnienia i gwarancją dobrego życia w wolności, gdy sprowadza się do przestrzegania drugorzędnych
praktyk, które zaspokajają raczej ludzką potrzebę poczucia się w porządku wobec Boga. (Benedykt XVI)

