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22 VII 2018

Luník IX w Koszycach

temat numeru: na drogach Europy

ŚW. BRYGIDA SZWEDZKA TĘSKNIĄCA DO JEZUSA
Mistyczka i założycielka Zakonu Najświętszego Zbawiciela przez pierwszą część swego życia była szczęśliwą żoną
i matką ośmiorga dzieci. Przez swą wrażliwość religijną i dobroć św. Brygida sprawiła, że jej mąż szedł drogą wiary.
Jej modlitwy są znane na całym świecie – jedną śpiewa Alicja Majewska. W „Niedzieli” św. Brygidę przedstawia
ks. Artur Stopka.
rozmowa o oświęcimskiej
przeszłości

O

cykl wakacyjny wyruszamy
w świat

CENTRUM NĘDZY W ŚRODKU EUROPY
Z youtuberem Vonskym – twórcą dokumentu
pt. „Projekt Lunik” – rozmawia Tomasz Winiarski

niedziela młodych

CZY KTOŚ NAS PRZEPROSI?

CZARNA MADONNA Z KALIŠTY

SUBIEKTYWNY DEKALOG KIEROWCY

O pamięci KL Auschwitz, politycznych manipulacjach
i pieniądzach z byłą więźniarką obozu Barbarą Wojnarowską rozmawia Wiesława Lewandowska

Dla Macedończyków Jezioro Ochrydzkie jest tym,
czym dla Chorwatów i Czarnogórców Adriatyk –
dumą i narodowym skarbem. Mieszkający nad jego
brzegami twierdzą, że wzdłuż jeziora stoi tyle cerkwi,
ile jest dni w roku.

Uczestniczyłem niedawno w profilaktycznym szkoleniu na temat bezpieczeństwa na drodze i udzielaniu
pierwszej pomocy. Zorganizowane dla księży diecezji
bielsko-żywieckiej spotkanie prowadziła elegancka
pani policjant oraz nie mniej elegancki pan...

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 29. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 22 LIPCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Oaza życia monastycznego
„Niedziela” przedstawia siostry trapistki z włoskiego Vitorchiano, które mają bardzo dużo powołań. Większość
z nich ma ukończone studia – m.in. medycynę, architekturę, fizykę. Ich odpowiedzią na problemy świata jest
ciągłe osobiste nawrócenie i modlitwa.
Centrum nędzy w środku Europy
Lunik IX, czyli największe romskie getto w Europie, wygląda jak strefa działań wojennych. Bezrobocie
wynosi tutaj niemal 100 proc., a brak pracy i perspektyw, to najlepsza recepta na wzrost przestępczości –
reportaż z Lunika w Koszycach.
U Babci Pana Jezusa
Siostry dominikanki ze Świętej Anny k. Przyrowa opiekują się sanktuarium, którego sercem jest słynąca
łaskami, figura św. Anny z Maryją i Jezusem. „Niedziela” przybliża miejsce szczególnej modlitwy dziadków
za wnuki i wnuków za dziadków.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 22 LIPCA 2018 R. – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus dobry pasterz
Jedną z najważniejszych prawd jest sprawa jedności Boga, człowieka i świata. Trzeba o niej przy
pominać zwłaszcza obecnie, kiedy rzeczywistość i „mozaika” wakacyjnych spotkań często są oderwane od
prawd religijnych i nie ukazują relacji człowieka z Bogiem. Wtedy zupełnie niezrozumiale brzmią słowa
Jezusa, który pochłonięty wraz z Apostołami „sprawami Królestwa Bożego” mówi: „Pójdźcie wy sami osobno
na pustkowie i wypocznijcie nieco”. O ile do refleksji nad naszym stanem cielesnym zmuszają nas zmęczenie
pracą, pragnienie, głód, ból czy choroba, to są w naszym świecie ludzie, którzy nie chcą czynić refleksji
nad swoim stanem duchowym, „uciekają od siebie”, rzucając się w wir wakacyjnych przygód... Dlatego
chrześcijanin, słuchając Jezusa i idąc za Nim, powinien być człowiekiem głębokiej i odważnej refleksji nad
kierunkiem i celem swojego życia (Abp Wacław Depo).
Wielka radość tamtego czasu ujawnia się zarówno w ciężkiej pracy tych, którzy nauczali, jak
i ogromnym wysiłku tych, którzy słuchali. Gdyby tylko w naszych czasach tak wielkie pragnienie wiernych
słuchaczy wymusiło na sługach słowa posługę, by nie mieli czasu się nawet się posilić (Beda Czcigodny).
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”

