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Z abp. Wacławem Depo – metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu Konferencji Episkopatu Polski – rozmawia Lidia Dudkiewicz

1. rocznica śmierci
Heleny Kmieć

JAKĄ AMERYKĘ ODWIEDZA FRANCISZEK?

JEJ DOBRA SŁAWA

Z prof. Guzmánem Carriquirym Lecourem
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Gdy rok temu jechałam z grupą dziennikarzy na pogrzeb śp. Heleny Kmieć, trudno było mi się pogodzić
z tym, co się stało w Boliwii, w Cochabambie, dokąd
wolontariuszka udała się na misje
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5. rocznica śmierci

POLSKA KREW PRYMASA GLEMPA

MASS MEDIA TO DAR I ZMAGANIE

Franciszek w Chile i w Peru

D

Piąta rocznica śmierci kard. Józefa Glempa zbiega
się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. To okazja, by przypomnieć, jak bardzo
sprawa Ojczyzny, jej historii, niepodległości i losów
leżała Księdzu Prymasowi na sercu.
niedziela młodych

ZMIANA SYSTEMU OPERACYJNEGO
– czyli o nawróceniu Szawła.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 3. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 21 STYCZNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Jaką Amerykę odwiedza Franciszek” – przed wizytą Ojca Świętego w Chile i Peru.
* „Helenka poszła do Nieba” – w rok po tragicznej śmierci polskiej wolontariuszki w Boliwii jej dobra sława
stale rośnie. Czyżby „Santa subito”?
* „Czwarta władza jest potrzebna” – refleksje na święto dziennikarzy.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
„Zmiana systemu operacyjnego”, czyli o nawróceniu Szawła.
„Nie dla fake news” – czy potrafisz krytycznie przyjmować medialne doniesienia?
21 STYCZNIA 2018 – III NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
„Nawracajcie się”. Co to znaczy? Najpierw należy zauważyć, ze wezwanie to nie jest skierowane
jedynie do wielkich grzeszników, ateistów, ale także do ludzi wierzących, do każdego z nas. Każdy z nas
może coś zmienić na lepsze. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć,
niż żyje. Jednym z pierwszych elementów owej wewnętrznej przemiany jest zobaczenie swojego grzechu, po
prostu przyznanie się do grzechu. Bez takiego przyznania nie ma prawdziwego nawrócenia. Drugim etapem
naszego nawracania się jest wyznanie grzechu. Do grzechu trzeba się nie tylko przyznać, ale go także wyznać,
po prostu – trzeba grzech z siebie wyrzucić (bp Ignacy Dec).
Jeśli naprawdę czytamy Ewangelię, to stwierdzamy, że jedno zdanie powraca nieustannie: „Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię!” (kard. Robert Sarah).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie egzemplarzy bieżącego numeru „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić nawet w niedzielę
pod numer telefonu: 605-363-701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
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