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40. rocznica wyboru
Jana Pawła II

temat numeru: męskie sprawy

BYŁ BLISKO JANA PAWŁA II

JESTEM TATĄ – TO MOJA KARIERA

Z kard. Paulem Josefem Cordesem – niemieckim
współpracownikiem Jana Pawła II – rozmawia
Włodzimierz Rędzioch

Każdy może być ojcem, ale trzeba być kimś wyjątkowym, by być tatą

25-lecie Kapelanii
Lotniska Chopina

O

rozmawiamy o Polsce

niedziela młodych

PRZEDSIONEK NIEBA

UPADEK PIĘKNEJ POLSZCZYZNY

JAK MIEĆ PRODUKTYWNY DZIEŃ?

W czerwcu br. Kapelania Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie obchodzi jubileusz 25-lecia
powstania. Z tej okazji z ks. dr. Zbigniewem Stefaniakiem, kapelanem posługującym na lotnisku, rozmawia
o. Michał Czyżewski OSPPE

O przyczynach i skutkach braku szacunku dla języka
ojczystego z aktorem Janem Kulczyckim rozmawia
Wiesława Lewandowska

Mija dzień za dniem, a nasze plany i marzenia zostają
gdzieś w tyle. Czasem nie możemy zabrać się za
realizację wielkich postanowień. Dlatego najwyższy
czas wybrać drogę małych, ale częstych sukcesów
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 24. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 17 CZERWCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Przedsionek nieba
W czerwcu przypada 25-lecie Kapelanii Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Powstanie
kaplicy na lotnisku w Warszawie było impulsem do organizowania podobnych miejsc modlitwy w portach
regionalnych w Polsce, a także na lotniskach w innych krajach postkomunistycznych. W najnowszym
numerze przeczytamy rozmowę z kapelanem posługującym na warszawskim Okęciu.
Jestem tatą – to moja kariera
Każdy może być ojcem, ale trzeba być kimś wyjątkowym, by być tatą. W przeddzień Dnia Ojca, przypadającego
23 czerwca, przeczytamy o okazywaniu miłości i czułości oraz o wyjątkowym szczęściu bycia tatą.
Upadek pięknej polszczyzny
Ci, którzy mają do nas mówić wzorcową polszczyzną, albo nie mają o niej zielonego pojęcia, albo nie są
nauczeni języka bądź też są zmuszani do zbyt szybkiego przekazywania treści.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 17 CZERWCA 2018 R. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
Przypowieść o ziarnku gorczycy
Żyjemy w czasach, w których rozpowszechniony jest zabobon postępu, który głosi, że nowe
jest zawsze lepsze od starego. To jedna z przyczyn szybkiego rozpowszechniania się zła w postaci
np. przekręcania znaczeń podstawowych pojęć, takich jak małżeństwo i rodzina. Co więcej, niekiedy
może się wydawać, że zło rośnie szybciej niż dobro. Dlatego Jezus uczy nas zaufania i cierpliwości.
Królestwo Boże nie przegrywa z królestwem szatana. Może wydawać się małe, niepozorne, jak
ziarnko gorczycy, ale prędzej czy później wyrośnie we wspaniałą roślinę, w której gałęziach można
znaleźć schronienie. Autentyczny, trwały wzrost dobra wymaga pokory (o. Dariusz Kowalczyk SJ).
Działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, wiedząc jednak, że w rzeczywistości wszystko zależy
od Boga (św. Ignacy Loyola).
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.
Redakcja „Niedzieli”

