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MUSIMY WYKONAĆ JESZCZE DUŻO PRACY
Z mecenasem Stefanem Hamburą rozmawia Mateusz Wyrwich
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LOURDES – SZPITAL BOGA
Z dr. Patrickiem Theillierem, który od blisko 20 lat
zajmuje się badaniem cudów w Biurze Medycznym
przy sanktuarium w Lourdes, rozmawia Lidia
Dudkiewicz

niedziela młodych

na szczytach świata

TRZEŹWOŚĆ – EGZAMINEM Z WOLNOŚCI

HEROIZM I NIKCZEMNOŚĆ

Z bp. Tadeuszem Bronakowskim – przewodniczącym
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa
Trzeźwości – rozmawia Anna Wyszyńska

Akcja ratunkowa na Nanga Parbat przesunęła granice
niemożliwego. Rozegrała się w ciągu 28 godzin na
dwóch najwyższych pasmach górskich planety.
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XXVI Światowy Dzień Chorego

temat numeru: odkłamywanie historii

51. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu

O

ZAWOŁAJ GO

– w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość prosimy
za uzależnionych

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 6. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 11 LUTEGO 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* W 160. rocznicę Objawień w Lourdes – wizyta w miejscu, które nazywane jest „Szpitalem Boga”.
* „Heroizm i nikczemność” – o akcji ratowniczej na Nanga Parbat mówią himalaiści.
* „Musimy wykonać jeszcze dużo pracy” – mecenas Stefan Hambura, który ma swoją kancelarię adwokacka
w Berlinie, proponuje, aby w centrum stolicy Niemiec wykupić banery przekazujące prawdziwe informacje
o II wojnie światowej.
* Politycy, zatrzymajcie aborcję! Każdy z nas może apelować do konkretnych polityków, których głos będzie
się liczył w obronie chorych dzieci, zagrożonych aborcją – lista parlamentarzystów, do których można napisać
listy i numery telefonów do ich biur.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Zawołaj Go” – w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość prosimy za uzależnionych.
11 LUTEGO 2018 – VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Uzdrowienie trędowatego
Dotknięcie Boga ma moc uzdrawiającą. Gdyby ludzie chcieli tak naprawdę Go dotknąć, byliby
uzdrowieni. Jeśli nie fizycznie, to na pewno duchowo. Dotyk jest osobistym spotkaniem dwóch osób. Nie
można nikogo dotknąć na odległość, z dystansu, z oddali. Żeby doświadczyć uzdrawiającego dotyku Boga,
trzeba się do Niego zbliżyć. Jeszcze ważniejszą i cudowniejszą jest reakcja Jezusa. On nie uzdrawia słowem,
ale dotykiem swojej Boskiej ręki. Dobrze wie, że trąd to strasznie zaraźliwa choroba i kiedy się dotknie
trędowatego, weźmie na siebie jego nieczystość. Taki jest Bóg. On nie leczy dobrymi radami, nie wypisuje
recepty z gotowym lekarstwem, ale bierze na Siebie nasze słabości, nasze zranienia i grzechy. Wchodzi w
nasze problemy, żeby je wziąć na Siebie. Poniesie za to straszne konsekwencje – będzie cierpiał i zostanie
zabity za nasze grzechy. My, ludzie, może dlatego boimy się czasem pomagać innym, żeby tylko nie brać ich
problemów na siebie, nie dźwigać ich słabości. Bóg nie boi się dotknąć największych naszych ran, najbardziej
zaraźliwych i gorszących (bp Andrzej Przybylski).
Bóg „leczy wszystkie twoje słabości. Zostaną uleczone wszelkie twoje słabości, nie lękaj się. (…)
Pozwól tylko dać się uleczyć, nie odtrącaj Jego ręki” (św. Augustyn).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie „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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