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temat numeru: Niedziela Środków Społecznego Przekazu

FAKE NEWS A DZIENNIKARSTWO POKOJU
Jednym z najbardziej dyskutowanych zjawisk we współczesnym dziennikarstwie są tzw. fake news – fałszywe
informacje. Mają one na celu dezinformację, informację bezpodstawną, opartą na nieistniejących lub
zniekształconych danych i zmierzającą do oszukania czytelnika, a nawet do manipulowania nim. Problematyce
tej swoje orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu poświęcił Ojciec Święty Franciszek. Nosi
ono tytuł: „«Prawda was wyzwoli» (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju”.
śladami zamordowanych franciszkanów
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uzdrowiony chłopiec z Brazylii
w Częstochowie

LUCAS – PRZYJACIEL
ŚWIĘTYCH PASTUSZKÓW
Lucas Maeda de Oliveira, brazylijski chłopiec cudownie
uzdrowiony za wstawiennictwem pastuszków z Fatimy –
świętych Franciszka i Hiacynty, podczas swojej podróży
po Polsce.
niedziela młodych

JAK MOŻESZ UCIEC OD TYCH,
KTÓRYCH KOCHASZ?

W KRYZYSIE MACIERZYŃSTWA

PRACOWAĆ ZNACZY RZĄDZIĆ

Michał Tomaszek miał 31 lat, a Zbigniew Strzałkowski – 33 lata. Byli misjonarzami. Mówili o Bogu, sensie
życia i o tym, że trzeba czynić dobro. Zostali brutalnie
zamordowani w Pariacoto w Peru w 1991 r. Zastrzelili ich
terroryści z ugrupowania „Świetlisty Szlak”.

Kobieta kananejska krzyczała za Jezusem, aby uratować swoje dziecko. Nawet gdy inni uważali, że jest to
pozbawione sensu, ona wytrwale szła za Nim, domagając się pomocy – mówią Joanna i Michał Skoczylasowie, pomysłodawcy inicjatywy „Kananejka”

Nawet najdłuższe wakacje i najbardziej udany urlop
kiedyś muszą się skończyć. Powrót do codziennych
obowiązków bywa trudny i bolesny. Tymczasem
w świetle Biblii praca jest przywilejem człowieka,
który upodabnia go do Boga
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 37. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 16 WRZEŚNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Czy Ziemia jest jeszcze okrągła...
Takie pytanie stawia „Niedziela” w związku z ekspresowym rozwojem mediów elektronicznych i możliwością
zmieszczenia całej wiedzy o świecie na płaskim dysku komputerowym.
Wspólna historia „Gościa” i „Niedzieli”
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” mają tego samego założyciela: bp. Teodora Kubinę. Oba tygodniki spełniły
ważną misję w związaną z odradzaniem się niepodległości Polski po I wojnie światowej.
List pisany od ćwierć wieku
Sprawy wiary, patriotyzmu i codzienne życie – to tematy ukazującego się od 25 lat „Listu do Pani”, którym
od początku kieruje red. Maria Wilczek.
Święty, który się nie starzeje
Nastolatek, który dawał świadectwo dojrzałej wiary i konsekwentnie realizował wyznaczone cele – to można
w skrócie ująć biogram św. Stanisława Kostki.
Watażkowie Donbasu
Kolejne zamachy na liderów separatystycznych republik donieckiej i ługańskiej pokazują, że do stabilizacji
sytuacji na wschodzie Ukrainy daleko.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 16 WRZEŚNIA 2018 R. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Zapowiedź męki Chrystusa
W Ewangelii Jezus zadaje swoim uczniom podwójne pytanie: Za kogo uważają Mnie ludzie? Za
kogo wy Mnie uważacie? Można by dziś powiedzieć, że pierwsze pytanie dotyczy ludzi spoza Kościoła,
a drugie odnosi się do wierzących w Chrystusa we wspólnocie Kościoła. Ci pierwsi mówią o Jezusie różne
rzeczy. Są tacy, którzy podkreślają, że Chrystus był wspaniałym człowiekiem, ale nie był Bogiem i nie jest
naszym Zbawicielem. Inni twierdzą, że nie wiadomo tak naprawdę, kim był, bo nie można dawać wiary
nowotestamentalnym świadectwom. Jeszcze inni wydają się po prostu nie zainteresowani sprawą Jezusa
z Nazaretu. A co mówi druga grupa, czyli Kościół? Apostoł Piotr stwierdził, że Jezus jest Mesjaszem. Co
więcej, wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem wcielonym, drugą Osobą Trójcy Świętej, jedynym
Zbawicielem każdego człowieka (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Wiara bez dzieła Męki nie jest wiarą chrześcijańską; wiara, która pragnie samą siebie zachować, straci
wszystko. Pragnienie zachowania siebie to egoizm, nie do pogodzenia z wiarą, która jest nieodłączna od
miłości (Hans Urs von Balthasar).
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”

