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Światowe Centrum Modlitwy o Pokój

WESTERPLATTE - POLSKIE TERMOPILE

ONA ZAŁATWI KAŻDĄ SPRAWĘ

Pierwsze strzały na Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein padły o 4.45. Już 8 minut po salwie rozpoczął
się pierwszy atak niemieckiej piechoty. Atak został odparty, ale, niestety, zginęli pierwsi obrońcy. To był dopiero
krwawy początek, a Westerplatte w założeniach miało bronić się tylko 12 godzin.

Kolejna stacja Międzynarodowego Centrum Modlitwy
o Pokój „Gwiazda Niepokalanej” jest od 1 września
br. w Niepokalanowie. O cudach Niepokalanej, o modlitwie o niepodległość, zarówno Ojczyzny, jak i naszą
osobistą mówi o. Andrzej Sąsiadek OFMConv.

zderzenie cywilizacji - podbój Europy

tajemnica kapłańskiego krzyża

„PROJEKT” BRACTWA MUZUŁMAŃSKIEGO

JEZUS. SZUKAŁEM WŁAŚNIE CIEBIE

Souad Sbai, z pochodzenia Marokanka, w wywiadzie
demaskuje ekstremizm Bractwa Muzułmańskiego,
odsłania jego plany i mechanizmy działania, przestrzega
przed zagrożeniem podboju Europy.

Krzyż z napisem: „Jezus. Szukałem właśnie Ciebie”
nieśli kapłani archidiecezji częstochowskiej, którzy
przez 36 dni pielgrzymowali od parafii do parafii
w intencji powołań. Była to ich modlitwa i post, trud
i radość.

ZAMÓW

niedziela młodych

EDUKACJA EFEKTYWNA
CZYLI MÓZG NIE LUBI SIĘ NUDZIĆ...

Czy wiecie, że współczesny Polak przeznacza na
naukę od 12 do 17 lat? Coraz modniejsze są wszelakie
kursy i studia podyplomowe, więc u wielu nauka trwa
jeszcze dłużej. Neurobiolodzy odkryli, że dzieje się tak
prawdopodobnie dlatego, że mózg nie lubi się nudzić!

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
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NIEDZIELA NR 35 Z DATĄ 2 IX 2018
Zapraszamy do lektury nowego numeru „Niedzieli”. Wydanie ogólnopolskie proponuje:
Ona załatwi każdą sprawę
Kolejna stacja Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój „Gwiazda Niepokalanej” jest od 1 września
br. w Niepokalanowie. O cudach Niepokalanej, o modlitwie o niepodległość, zarówno Ojczyzny, jak i naszą
osobistą mówi o. Andrzej Sąsiadek OFMConv, inicjator powstania kaplicy wieczystej adoracji.
„Projekt” Bractwa Muzułmańskiego
Souad Sbai, z pochodzenia Marokanka, w wywiadzie demaskuje ekstremizm Bractwa Muzułmańskiego,
odsłania jego plany i mechanizmy działania, przestrzega przed zagrożeniem podboju Europy.
Jezus. Szukałem właśnie Ciebie
Krzyż z napisem: „Jezus. Szukałem właśnie Ciebie” nieśli kapłani archidiecezji częstochowskiej, którzy
przez 36 dni pielgrzymowali od parafii do parafii w intencji powołań. Była to ich modlitwa i post, trud i
radość.
Czuję się ofiarą własnej uczciwości
Wydawało się, że po latach zaniedbywania polskich producentów maszyn rolniczych uda się odbudować
pozycję Ursusa. Ku zaskoczeniu właścicieli tej obecnie rodzinnej firmy ich inicjatywy są, z niezrozumiałych
powodów, blokowane.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 2 WRZEŚNIA 2018 R.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Prawo Boże a zwyczaje
Czytanie z Ewangelii według św. Marka świadczy, że pokusa przekręcania przykazań oraz ich
wypaczonej interpretacji nie ominęła tych, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za kształt życia
religijnego rodaków, czyli faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Mało tego, swoje podejście i spojrzenie
narzucali innym, wymagając od nich tego, o czym nie było mowy w przykazaniach. Swoje zarzuty kierowali
także przeciw uczniom Jezusa, obwiniając ich o niewierność wobec „tradycji starszych”. Odpowiedź Jezusa
była stanowcza: „Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji” (ks. prof. Waldemar
Chrostowski).
Bóg nie pyta człowieka, czy myje ręce przed jedzeniem, czy nie, ale o to, czy ma serce obmyte
z brudu grzechów i czyste sumienie. Bo zaiste, na co przyda się myc ręce, a mieć skalane sumienie? I
dlatego też uczniowie Pańscy, którzy dawali pierwszeństwo obmyciu serca oraz czystemu i nieskazitelnemu
sumieniu, nie bardzo troszczyli się o mycie rąk, które wraz z całym ciałem raz na zawsze obmyli w
chrzcie… (Chromacjusz z Akwilei).

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”

