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zaproszenie do Szczecina

ROZKAZ GENERAŁA SOSNKOWSKIEGO
Gen. Kazimierz Sosnkowski, jako pierwszy, powiedział publicznie o zdradzie Polski przez aliantów zachodnich
i sprzedaniu jej Stalinowi. Zapłacił za to utratą stanowiska naczelnego wodza.

sukces PLL LOT

K

warsztaty biblijno-psychologiczne

UZDROWIONY CHŁOPIEC W POLSKIM
SANKTUARIUM DZIECI FATIMSKICH
Dzieci z Fatimy: Franciszek i Hiacynta wyprosiły cud
uzdrowienia dla Lucasa z Brazylii. Chłopiec przyjedzie
do Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie. Będzie
również na Jasnej Górze i w Warszawie.
niedziela młodych

TRZYMAMY KURS LOTU

O LEPSZĄ JAKOŚĆ ŻYCIA

HARDCOROWY TURBACZ

Z prezesem polskich Linii Lotniczych LOT Rafałem
Milczarskim rozmawia Waldemar Piasecki

Jakie są Twoje pragnienia? Czy uświadamiasz je
sobie? Do czego dążysz? Jakie masz marzenia? Czy
je w ogóle masz...? Czy jesteś szczęśliwy? Z czym
najczęściej stajesz przed Bogiem?

Turbacz. Wspaniały czas, wspaniałe miejsce, wspaniali
ludzie. Cztery dni i trzy noce na ekstremalnych rekolekcjach. Choć rok szkolny już się zaczął na dobre, nie
chcemy zapomnieć o tym, co niezwykłego wydarzyło
się w ostatnich tygodniach.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 36. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 9 WRZEŚNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Uzdrowiony chłopiec w polskim Sanktuarium Dzieci Fatimskich
Dzieci z Fatimy: Franciszek i Hiacynta wyprosiły cud uzdrowienia dla Lucasa z Brazylii. Chłopiec przyjedzie
do Sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie. Będzie również na Jasnej Górze i w Warszawie.
Halina Łabonarska czyta „Dzienniczek”
– Boży antybiotyk, który leczy wszelkie ludzkie schorzenia – tak w wywiadzie Halina Łabonarska nazywa
„Dzienniczek” św. s. Faustyny.
Rozkaz generała Sosnkowskiego
Gen. Kazimierz Sosnkowski, jako pierwszy, powiedział publicznie o zdradzie Polski przez aliantów zachodnich
i sprzedaniu jej Stalinowi. Zapłacił za to utratą stanowiska naczelnego wodza.
Trzymamy kurs Lotu
– Żałuję, że związki zawodowe w Locie nie działają w sposób merytoryczny, a część z nich – mówiąc wprost
– działa na ekonomiczną szkodę spółki – mówi w wywiadzie Rafał Milczarski, prezes PLL LOT.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 9 WRZEŚNIA 2018 R. – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Uzdrowienie głuchoniemego
Dzisiejszą Ewangelię możemy też odczytywać w sensie religijnym, otwarcia się na Jezusa i na Jego
zbawcze Słowo. Gdy człowiek dorosły przygotowuje się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego, jednym
z jego elementów jest właśnie obrzęd «Effata», mający kandydatowi do chrztu «otworzyć uszy» na słuchanie
Słowa Bożego i «otworzyć usta» na głoszenie tego, co usłyszał. Szkoda, że tak mało uświadamiamy sobie, że
to «Effatha » z dzisiejszej Ewangelii dotyczy każdego z nas. Niestety, cała rzesza chrześcijan, naszych braci
i sióstr, staje często w pozycji sędziego względem Słowa Bożego: to mi się podoba, co Jezus mówi, a to już
nie, bo to nie na nasze czasy... (Ks. Arkadiusz Nocoń, Radio Watykańskie, 8 września 2012 r.).
Spojrzał zaś w niebo, aby nauczyć, że tam należy szukać mowy dla niemych, tam słuchu dla głuchych,
tam uzdrowienia wszystkich chorób. Westchnął zaś nie dlatego, że musiał z jękiem o cokolwiek prosić Ojca,
skoro proszącym wszystko daje wraz z Ojcem, ale dlatego, żeby dać nam przykład wzdychania, gdy wołamy
o opiekę największej łaskawości czy to w naszej sprawie, czy w sprawie błędów naszych bliskich. To, zaś co
mówi: Effata, czyli: otwórz się, słusznie odnosi się do uszu. Uszy bowiem miały otworzyć się na słuchanie,
zaś język, aby mógł mówić, miał być rozwiązany z powrozów swojej ociężałości (Beda Czcigodny, Źródło:
Beda Venerabilis, In Marci evangelium expositio, 7).
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”

