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temat numeru: pasja życia

WIELKI SZTURM MODLITWY ZA OJCZYZNĘ

ŚWIAT JEST PIĘKNY
Podróżnik Aleksander Doba trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem. W wywiadzie mówi, że to efekt
solidnego wykonania dobrze przygotowanego planu.

szczyt Trump-Kim

O

muzycznie

Ogłoszony konkurs „Na stulecie odzyskania
niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” zaprowadził
nas wysoko. Laureaci i organizatorzy spotkali się na
Jasnej Górze, a ostatnio byli gośćmi Pierwszej Damy.

niedziela młodych

AMERYKAŃSKI JASTRZĄB POKOJU

SAKRALNE OBLICZE MISTRZA AMADEUSZA

JAK BYĆ PRAWDZIWIE WOLNYM?

Po spotkaniu Trump – Kim w Singapurze prezydent
USA z dumą ogłosił, że Korea Północna nie stanowi
już zagrożenia nuklearnego. Czy na pewno? Gorący
komentarz po szczycie Trump – Kim.

Wizerunek Mozarta z hollywoodzkiej produkcji „Amadeusz” jest tylko częściowo prawdziwy. Mozart nie
stronił od rozrywkowej strony życia, ale też genialnie
obracał się w obrębie muzyki sakralnej.

Jesteśmy więźniami! Ilu z nas podpisałoby się pod
takim stwierdzeniem? Zapewne niewielu. Możemy
przecież chodzić po ulicach, podróżować gdzie chcemy,a w naszych domach nie ma krat w oknach.
Jesteśmy zatem wolni! Czy jednak naprawdę?

ZAMÓW
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 25. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 24 CZERWCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Wielki szturm modlitwy za Ojczyznę
Ogłoszony konkurs „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” zaprowadził nas
wysoko. Laureaci i organizatorzy spotkali się na Jasnej Górze, a ostatnio byli gośćmi Pierwszej Damy –
relacja z unikatowymi fotografiami z Pałacu Prezydenckiego.
Amerykański jastrząb pokoju
Po spotkaniu Trump – Kim w Singapurze prezydent USA z dumą ogłosił, że Korea Północna nie stanowi już
zagrożenia nuklearnego. Czy na pewno? Gorący komentarz po szczycie Trump – Kim.
Świat jest piękny
Podróżnik Aleksander Doba trzykrotnie samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem. W wywiadzie mówi, że to
efekt solidnego wykonania dobrze przygotowanego planu.
Sakralne oblicze mistrza Amadeusza
Wizerunek Mozarta z hollywoodzkiej produkcji „Amadeusz” jest tylko częściowo prawdziwy. Mozart nie
stronił od rozrywkowej strony życia, ale też genialnie obracał się w obrębie muzyki sakralnej.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 24 CZERWCA 2018 R. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA
Narodzenie się Jana
W liturgii Kościoła powraca dziś postać proroka znad Jordanu – Jana Chrzciciela. Jego zadaniem było
wskazać na Mesjasza, przygotowując i prostując ludzkie drogi do Jezusa. „Ty będziesz prorokiem
Najwyższego” – prorokował jego ojciec Zachariasz (por. Łk 1, 76). Jan nie tylko wskazał na Jezusa,
mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (por. J 1, 29). On ciągle prowadził ludzi do
Jezusa, nie zatrzymywał ich na sobie. Mówił prawdę i służył Prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Czego
uczy nas dzisiaj – wydawałoby się odległy w czasie, bo żyjący ok. dwóch tys. lat temu – Jan Chrzciciel?
Wskażmy na dwie prawdy jego życia, które i dla nas są zadaniem: „Być sobą wobec Boga i być innym
wobec świata” (abp Wacław Depo).
„Życie św. Jana Chrzciciela, było w całości nastawione na Chrystusa, podobnie jak Matki Jezusa, Maryi. Jan
Chrzciciel był prekursorem, „głosem”, wysłanym, aby zapowiadać Słowo wcielone. Dlatego wspomnienie
jego narodzin oznacza w rzeczywistości uczczenie Chrystusa, wypełnienie obietnic wszystkich proroków,
z których Chrzciciel był największy, powołany, aby „przygotował drogę” (Benedykt XVI).
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”

