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polskie ślady

ACHILLES RATTI – PIERWSZY NUNCJUSZ
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MUZEA WATYKAŃSKIE „BY NIGHT”
Muzea Watykańskie to jeden z największych na świecie skarbców dzieł sztuki i kultury, powstały ze zbiorów
gromadzonych przez wieki przez papieży, począwszy od kolekcji papieży renesansu: Sykstusa IV i Juliusza II.

Rejs Niepodległości
Dar Młodzieży

D

nasze zdrowie

Był pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonej
Polsce, a na zakończenie misji otrzymał obraz Matki
Bożej Częstochowskiej, który już jako papież Pius XI
umieścił w kaplicy pałacu Castel Gandolfo, gdzie jest
do dziś.
niedziela młodych

POD BIAŁYMI ŻAGLAMI

LEKARZ SŁUGĄ ŻYCIA

BAJECZNA ILUZJA

Dar Młodzieży płynie w Rejsie Niepodległości.
Załoga ma nadzieję, że papież Franciszek skorzysta
z zaproszenia i wejdzie na pokład w czasie Światowych
Dni Młodzieży w Panamie. O szczegółach rejsu Daru
Młodzieży dookoła świata piszą uczestnicy rejsu.

– Nie jestem przeciwko rozwojowi medycyny, ale
metoda in vitro całkowicie pogwałca prawa człowieka.
Nie wszystko, co technicznie możliwe, jest moralne
i etyczne – mówi w wywiadzie dr Elżbieta Kortyczko

Gry wideo. Komputerowe, konsolowe, mobilne.
A może jednak tzw. planszówki? Wybór ogromny.
Niezliczona rzesza graczy na całym świecie potwierdza, że przyszłość należy do nich.
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PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 26. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 1 LIPCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Achilles Ratti – pierwszy nuncjusz w Rzeczypospolitej Polskiej [s. Macieja]
Był pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonej Polsce, a na zakończenie misji otrzymał obraz Matki
Bożej Częstochowskiej, który już jako papież Pius XI umieścił w kaplicy pałacu Castel Gandolfo, gdzie jest
do dziś.
Pod białymi żaglami [Patrycja Michońska-Dynek, Sławomir Dynek]
Dar Młodzieży płynie w Rejsie Niepodległości. Załoga ma nadzieję, że papież Franciszek skorzysta z
zaproszenia i wejdzie na pokład w czasie Światowych Dni Młodzieży w Panamie. O szczegółach rejsu Daru
Młodzieży dookoła świata piszą uczestnicy rejsu.
Lekarz sługą życia [dr Elżbieta Kortyczko]
– Nie jestem przeciwko rozwojowi medycyny, ale metoda in vitro całkowicie pogwałca prawa człowieka. Nie
wszystko, co technicznie możliwe, jest moralne i etyczne – mówi w wywiadzie dr Elżbieta Kortyczko, nowa
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 1 LIPCA 2018 R. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Wskrzeszenie córki Jaira
Zmartwychwstanie Jezusa zostało poprzedzone przez kilka dokonanych przez Niego znaków w postaci
cudu wskrzeszenia. Fragment Ewangelii według św. Marka opowiada o wskrzeszeniu dwunastoletniej córki
Jaira, przełożonego jednej z galilejskich synagog. Zrozpaczony ojciec prosi o dar życia, ale dziewczynka
skonała, zanim Jezus do niej przybył. Wydawało się, że wszystko stracone, co jest swoistym obrazem
niezliczonych sytuacji, które wydają się bez wyjścia. Ale tam, gdzie człowiek nic nie może, Bóg bierze sprawy
w swoje ręce. Świadkami wskrzeszenia stali się trzej uczniowie – Piotr, Jakub i Jan, ci sami, którzy towarzyszyli
Jezusowi podczas Przemienienia na górze Tabor. Cierpliwie przygotowywał ich na czas najtrudniejszej próby,
której zostali poddani w Ogrójcu. Aramejskie polecenie „Talitha kum”, czyli „Dziewczynko, wstań”, ukazało
skuteczność życiodajnej mocy Jezusa. Zmarła wróciła do doczesności, którą opuściła, co potwierdziło, że
śmierć nie jest absolutnym końcem, lecz bramą. To niezwykłe wydarzenie zapowiada znacznie większy cud,
a mianowicie zmartwychwstanie Jezusa i nasze (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
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”

