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#ZATRZYMAJABORCJĘ – PIERWSZE URODZINY

PRZYJECHAŁ WPROST Z PRZESŁUCHANIA

30 listopada 2018 r. na Jasnej Górze obchodzono 1. rocznicę złożenia w Sejmie RP obywatelskiego projektu
ustawy #ZatrzymajAborcję. Były to wyjątkowo smutne „urodziny”, bo przez te 12 miesięcy politycznej obstrukcji
nie urodziło się, a właściwie zostało zabitych ponad tysiąc bezbronnych Polaków

Sejm RP uchwalił ustawę, która wprowadziła do
naszego kalendarza Narodowy Dzień Pamięci
Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19
października, czyli w dniu upamiętniającym porwanie
i męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kościół na Wschodzie

KROPLA WIARY WE LWOWIE
Historia tego największego osiedla we Lwowie,
zamieszkałego przez ponad 250 tys. ludzi, jest
podobna do losów Nowej Huty

ZAMÓW

Gwiazda Niepokalanej

niedziela młodych

OTRZYMAŁEM LIST
OD ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO...

NA CO CZEKASZ?

Z Mariuszem Drapikowskim – gdańskim
bursztynnikiem rozmawia Iwona Flisikowska

Potrafisz czekać? Chcesz czekać? Czy bliższe ci jest
pojęcie: już, teraz, natychmiast...

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 49. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 9 GRUDNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Przyjechał wprost z przesłuchania
Tajemniczy telefon, by siostry przyjęły na wypoczynek w Zakopanem-Jaszczurówce „bardzo, ale to bardzo
zmęczonego księdza” był zapowiedzią przyjazd. ks. Jerzego Popiełuszki. Było to w styczniu 1984 r., tuż
po przesłuchaniach w Pałacu Mostowski w Warszawie. Po koniec pobytu ks. Jerzy powiedział, iż uważa,
że Kościół musi i powinien być z robotnikami teraz, gdy jest tak ciężko. I dodał: „Być może zapłacę za to
najwyższą cenę”.
Otrzymałem list od św. Maksymiliana Kolbego...
Kilka lat temu gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego dosięgła choroba, która odbierała mu
wzrok i sprawność rąk. W wywiadzie artysta mówi, że po błogosławieństwie Jana Pawła II objawy cofnęły
się, a on rozpoczął pracę nad bursztynową suknią dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Jest on autorem figury Matki
Bożej do kaplicy wieczystej adoracji w Niepokalanowie, której projekt zgadza się z wolą św. o. Maksymiliana,
wyrażoną w jego liście, odnalezionym w trakcie realizacji kaplicy.
Dobry przekaz
Są księżmi i świeckimi ewangelizatorami. Chociaż często są w rozjazdach, udaje im się też realizować
wspólne trasy koncertowe. – To sprawdzona, choć mocno „rozjechana” ekipa. Tak o zespole „La Pallotina”
mówi w wywiadzie jego wokalista, gitarzysta i lider – ks. Andrzej Daniewicz SAC.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 9 GRUDNIA 2018 R. – II NIEDZIELA ADWENTU
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże
Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Wzywa mnie do nawrócenia, do
zmiany myślenia. Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia, którym jest
sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie, chcę się przyodziać w sprawiedliwość
pochodzącą od Boga. Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone, ponieważ
często osądzam, oskarżam i jestem egoistą. (O. Stanisław Jarosz OSPPE)
Przez zanurzenie się i wyjście z wody „nawrócony” okazuje, że chce odtąd żyć jako ktoś inny,
oczyszczony, że chce wyprostować swe kręte drogi. W osobie św. Jana Chrzciciela Stare Przymierze
rozpoznaje, że było tylko zapowiedzią decydujących wydarzeń, które teraz mają nastąpić. (Hans Urs Von
Balhasar)
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).

