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ZNISZCZYĆ POKOLENIE NAJMŁODSZYCH POLAKÓW

MŁODZI SĄ BOŻYM „TERAZ”

W łódzkiej dzielnicy Bałuty niemieccy okupanci zorganizowali obóz, w którym więziono dzieci i nastolatków.
Dzieci były głodzone, katowane i zmuszane do pracy. Mateusz Wyrwich opisuje historię mało znanego
niemieckiego obozu.

Z udziałem Franciszka w dniach 22-27 stycznia 2019 r.
odbyły się w Panamie 34. Światowe Dni Młodzieży pod
hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego” (Łk 1, 38).

Chrystus w centrum

niedziela młodych

VIII przykazanie

DZIEDZICTWO KULTURY EUROPEJSKIEJ

NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA

JAK W DOMU

Kultura jest dziedzictwem powstałym dzięki twórczości
pokoleń. Dziedzictwem jest rzeczywistość materialna
i duchowa

Jak mówić, aby nie urazić, a jednocześnie wyrazić
prawdę? Jak oceniać i tłumaczyć zjawiska i zdarzenia,
aby być obiektywnym, aby nikogo nie zranić, ale być
sprawiedliwym?

W momencie, w którym oddajemy ten numer
„Niedzieli” do druku, papież Franciszek na lotnisku
Ciampino w Rzymie ląduje po zakończonych
Światowych Dniach Młodzieży Panama 2019.

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 5. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 3 LUTEGO 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Zniszczyć pokolenie najmłodszych Polaków
W łódzkiej dzielnicy Bałuty niemieccy okupanci zorganizowali obóz, w którym więziono dzieci i nastolatków.
Dzieci były głodzone, katowane i zmuszane do pracy. Mateusz Wyrwich opisuje historię mało znanego
niemieckiego obozu.
Nie mów fałszywego świadectwa
Jak mówić, aby nie urazić, a jednocześnie wyrazić prawdę? Jak oceniać zjawiska i zdarzania, aby być
obiektywnym i sprawiedliwym? Co faktycznie oznacza określenie: „mowa nienawiści”?
Bóg zagarnął mnie do siebie
Marta Robin przez 50 lat leżała przykuta do łóżka, a jej jedynym pokarmem była Eucharystia. Historia
wizjonerki, którą w wiejskiej chacie odwiedzali rolnicy, teologowie i biskupi.
Niewidoczne siostry
Gdy mówimy, że są siostry zakonne, których nie widać, mamy na myśli rodzinę zgromadzeń bezhabitowych
i ich założyciela bł. o. Honorata Koźmińskiego. Błogosławiony kapucyn powołał 26 zgromadzeń, z których
przetrwało 16.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 3 LUTEGO 2019 R. – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus odrzucony w Nazarecie
Głoszenie woli Bożej wyrażonej w przykazaniach nie jest łatwe. Ze względu na sprzeciwy i wrogość
wymaga ono odwagi i męstwa. Jednak Bóg nie zdaje tych, którzy o Nim świadczą, na ich własne siły, lecz
wyposaża w duchową moc, która pomaga pokonać wszystko, co trudne. Nie dzieje się to jedynie spontanicznie
i doraźnie, chociaż i na tę pomoc zawsze można liczyć. (...) Słowa Jezusa, zamiast pobudzić do refleksji,
wywołały gwałtowny sprzeciw i wrogość. Jednak i w tych dramatycznych okolicznościach ujawniła się moc,
która ustrzegła Go przed skutkami złości: „On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się”. Nie zaprzestał
swej misji, lecz nadal szukał tych, którzy byli gotowi zawierzyć Bogu (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
„Synagogi nie mogły być Jego. Zebrał się tam złośliwy i niewierzący tłum. Zgromadził się lud bardziej
pełen nienawiści niż miłości. Zgromadziła się grupa źle usposobionych i wychowanych ludzi. Nauczał ich
w synagodze, tak że byli zdumieni. Dziwili się z powodu zgorszenia, a nie łaski. Byli zdumieni z powodu
zawiści, a nie sławy. Nie mogli bowiem zrozumieć, jak ktoś niskiego stanu mógł przed nimi stanąć i nauczać”
(Piotr Chryzolog).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

