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Niepodległa

JESTEM NAJSZCZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM!

KOCHAMY CIĘ, POLSKO!

O. Jerzemu Tomzińskiemu – paulinowi z Jasnej Góry, który kończy właśnie 100 lat możemy zazdrościć głębokiej
wiary, poczucia humoru, skromności i dobroci serca, a także pięknego życia.

11 listopada 2018 r. łączyło nas nie tylko śpiewanie
hymnu i biało-czerwone sztandary, ale także rajdy
i spływy kajakowe, wąsy á la Piłsudski i torty z białoczerwonym lukrem – wszystko dla uczczenia 100-lecia
odzyskania niepodległości.

Akt przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

oszustwa VAT-owskie

niedziela młodych

TWOJĄ JESTEŚMY WŁASNOŚCIĄ
I DO CIEBIE NALEŻEĆ CHCEMY

TEORETYCZNY VAT

O PODEJMOWANIU DECYZJI
SŁÓW KILKA

Wobec zagrożeń płynących ze świata, który chce
usunąć Jezusa z życia społeczności i jednostek,
w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
odnówmy swoje oddanie słowami: „Twoją jesteśmy
własnością i do Ciebie należeć chcemy”.

Unikanie płacenia podatków dla wielu stało się
wręcz biznesem samym w sobie, kontynuacją
zasady lansowanej w pierwszych latach polskiej
transformacji gospodarczej, że pierwszy milion trzeba
ukraść

Stoisz przed trudną decyzją. Musisz ją podjąć, a czas
nieubłaganie biegnie. Co zrobić w takim momencie?
Niektórzy próbują znaleźć odpowiedź metodą
na chybił trafił, szukając odpowiedzi w Piśmie
Świętym.
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PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 47. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 25 LISTOPADA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Jestem najszczęśliwszym człowiekiem!
O. Jerzemu Tomzińskiemu – paulinowi z Jasnej Góry, który kończy właśnie 100 lat możemy zazdrościć
głębokiej wiary, poczucia humoru, skromności i dobroci serca, a także pięknego życia.
Kochamy Cię, Polsko!
11 listopada 2018 r. łączyło nas nie tylko śpiewanie hymnu i biało-czerwone sztandary, ale także rajdy
i spływy kajakowe, wąsy á la Piłsudski i torty z biało-czerwonym lukrem – wszystko dla uczczenia 100-lecia
odzyskania niepodległości.
Twoja jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy
Wobec zagrożeń płynących ze świata, który chce usunąć Jezusa z życia społeczności i jednostek, w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata odnówmy swoje oddanie słowami: „Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie
należeć chcemy”.
„Śląsk” klasycznie, patriotycznie i ludowo
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który kojarzy się przede wszystkim z „Karolinką”, krakowiakami i tańcami
podhalańskimi, z powodzeniem wykonuje wielkie dzieła muzyki klasycznej. O możliwościach zespołu mówi
dyrektor Zbigniew Cierniak.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 25 LISTOPADA 2018 R. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Gdy kończymy kolejny rok kościelny naszego życia, lepiej rozumiemy to liturgiczne podkreślenie, że
Jezus Chrystus jest Panem i Królem całego wszechświata. On jest „Słowem Ojca”, przez które „wszystko się
stało”, początkiem i końcem ludzkich dziejów, Kluczem otwierającym nieskończone przestrzenie wspólnoty
życia Boga z człowiekiem. Kiedy odczytujemy te słowa, że „Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym,
Pierworodnym wśród umarłych” – wtedy przez wiarę stajemy się świadkami tej Prawdy, którą Bóg objawił
człowiekowi i światu w Osobie swojego Syna (Abp Wacław Depo).
Słusznie umieszczono napis nad krzyżem, bo choć Pan Jezus wisiał na krzyżu, z wysokości krzyża
jaśniał Jego królewski majestat (św. Ambroży).
DO WIADOMOŚCI KSIĘŻY PROBOSZCZÓW: NIEDZIELA – ŚWIĄTECZNE WYDANIE
SPECJALNE!
* Na święta Bożego Narodzenia – podwójny numer „Niedzieli” – nr 51/52, z datą 23-30 grudnia 2018 r.
* Do numeru redakcja „Niedzieli” dołączy świąteczne prezenty dla Czytelników:
– kalendarz ścienny z Papieżem Franciszkiem
– śpiewnik z kolędami i rytuałem wieczerzy wigilijnej
– płytę audio z kolędami w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego
* Redakcja „Niedzieli” zaprasza na bezpłatny koncert kolędowy Ryszarda Rynkowskiego w styczniu 2019 r.
(szczegóły wkrótce).

