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projekt Dekalog

CZY „BOMBA” WYBUCHNIE W DUBLINIE?

NA MONT BLANC Z DEKALOGIEM

O Światowym Spotkaniu Rodzin z Costanzą Miriano rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Giewont, Synaj, a ostatnio Mont Blanc - to kolejne etapy
wędrówki z tablicami Dekalogu. W projekt, o którym
pisze „Niedziela”, zaangażowali się m.in.: alpinista Marek
Kamiński i muzyk Darek Malejonek – chcą przypomnieć
europejczykom przykazania, które dał ludziom Bóg.

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

rozmawiamy o Polsce

niedziela młodych

ŚW. JAN PAWEŁ II JAKO HETMAN CHRYSTUSA

NA RZECZ NIEPODLEGŁOŚCI

WDZIĘCZNY, CZYLI BOGATY

Wydawnictwo „Biały Kruk” opublikowało I tom biografii
św. Jana Pawła II pt. „Hetman Chrystusa”. Z autorką
książki Jolantą Sosnowską – o znaczeniu wyboru i pontyfikatu polskiego Papieża dla Polski oraz milionów ludzi
wierzących na świecie – rozmawia Ryszard Hubicki

O dzisiejszej kontynuacji programu Józefa Piłsudskiego i sporu polsko-polskiego z dr. Andrzejem Anuszem
rozmawia Wiesława Lewandowska

Cały świat zdaje się krzyczeć o tym, czego nam
brakuje. Reklamy produktów wskazują rzeczy, których
nie posiadamy, propozycje pożyczek i kredytów
przypominają, na co jeszcze nas nie stać.
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NIEDZIELA NR 33 Z DATĄ 19 VIII 2018
Zapraszamy do lektury nowego numeru „Niedzieli”. Wydanie ogólnopolskie proponuje:
Na Mont Blanc z Dekalogiem
Giewont, Synaj, a ostatnio Mont Blanc – to kolejne etapy wędrówki z tablicami Dekalogu. W projekt,
o którym pisze „Niedziela”, zaangażowali się m.in.: alpinista Marek Kamiński i muzyk Darek Malejonek –
chcą przypomnieć europejczykom przykazania, które dał ludziom Bóg.
Czy „bomba” wybuchnie w Dublinie?
Już 21 sierpnia rozpoczyna się w Dublinie kolejne Światowe Spotkanie Rodzin, które zainicjował Jan Paweł
II. „Niedziela” publikuje wywiad z włoską dziennikarką Constanzą Miriano, którą niepokoi, że w Dublinie
mogą dojść do głosu środowiska LGTB.
Rzecz o niepodległości
Dlaczego w roku obchodzonego przez Polskę stulecia odzyskania niepodległości nie zezwolono
w Parlamencie Europejskim na otwarcie wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu – mówi w wywiadzie
dla „Niedzieli” dr Andrzej Anusz.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 19 VIII 2018
Dwudziesta niedziela zwykła
Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Nikt z nas nie ma życia sam z siebie i sam w sobie. Nasze życie pochodzi od Boga i tylko w Nim może
znaleźć swe spełnienie. Dlatego świadome odwrócenie się od Boga oznacza śmierć wieczną, potępienie,
które właściwie jest samopotępieniem, gdyż Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Spożywanie
Ciała Pańskiego, czyli przystępowanie do Komunii świętej, nie jest jednak jakimś magicznym rytem, lecz
konsekwencją dobrych życiowych wyborów, a zarazem ich umocnieniem. Absurdem byłoby przyjmowanie
Komunii jako pokarmu na życie wieczne przy jednoczesnym prowadzeniu życia sprzecznego z nauczaniem
Jezusa w Ewangelii (ks. Dariusz Kowalczyk SJ).
„«Jeśli ktoś będzie spożywał z tego chleba, będzie żył na wieki: a chlebem, który Ja dam, jest moje ciało
za życie świata» (J 6,51). Jak ciało może pojąć to, że ciało nazwał chlebem? Nazwane jest ciałem to,
czego ciało nie pojmuje: i tym bardziej ciało tego nie pojmuje, że nazwane jest ciałem. (...)O, sakramencie
pobożności! O, znaku jedności! O, węźle miłości! Kto chce żyć, ma skąd czerpać życie, ma źródło życia.
Niech przystąpi, niech uwierzy i włączy się w ciało, aby zostać ożywionym” (św. Augustyn, Homilie na
Ewangelię Jana, XXVI, 13).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW Jeżeli w parafii zabraknie egzemplarzy bieżącego numeru „Niedzieli”,
proszę śmiało dzwonić nawet w niedzielę pod numer telefonu: 605-363-701, abyśmy mogli pomóc
w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze. Redakcja „Niedzieli”

