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doktryna Kościoła

O SZTUCE BYCIA RAZEM

MANIFEST WIARY

Zasypywanie międzypokoleniowej przepaści to poważna robota dla obu stron. Nie ma tu taryfy ulgowej dla
starszych ani forów dla młodych. Obie strony muszą się solidnie przyłożyć, jeśli chcemy nadal tworzyć wspólnotę

W obliczu „rosnącego zamieszania” na temat doktryny
Kościoła kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 8 lutego 2019 r. ogłosił „Manifest
wiary”.

w przestrzeni medialnej

wielcy Polacy: Hilary Koprowski

niedziela młodych

ZA SPIŻOWĄ BRAMĄ I W DALEKIM ŚWIECIE

MEDYCYNA I MUZYKA

ZAANGAŻOWANA OBECNOŚĆ

Magdalena Wolińska-Riedi, watykańska i rzymska
korespondentka TVP, poznała swojego męża – oficera
Gwardii Szwajcarskiej na Światowych Dniach Młodzieży
w Rzymie – o życiu za murami Watykanu i dziennikarskim
towarzyszeniu w podróżach papieża Franciszka.

Prof. Hilary Koprowski lekarz, naukowiec i pianista
wsławił się wynalezieniem szczepionki przeciw
chorobie Heinego-Medina. Akcja szczepień
zorganizowana w Polsce, dzięki jego zaangażowaniu
na przełomie lat 1959-1960, ocaliła tysiące dzieci.

Smutek to jeszcze nie depresja. Żal, niechęć czy
przemęczenie zdarza się odczuwać raczej wszystkim.
Mówimy czasem: „deprecha mnie łapie”. I najczęściej
myślimy wtedy o jakimś przejściowym stanie
wyczerpania.

ZAMÓW
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 7. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 17 LUTEGO 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Za Spiżową Bramą i w dalekim świecie
Magdalena Wolińska-Riedi, watykańska i rzymska korespondentka TVP, poznała swojego męża – oficera
Gwardii Szwajcarskiej na Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie – o życiu za murami Watykanu i
dziennikarskim towarzyszeniu w podróżach papieża Franciszka.
O sztuce bycia razem
Seniorzy nie chcą bamboszy ani ziółek w termosie. Dziś ludzie dojrzali chcą podróżować i zdobywać nowe
umiejętności. To dobrze rokuje kontaktom z młodszym pokoleniem.
W ciemnej jaskini mediów
Opozycja, która kieruje pod adresem rządzących zarzut o mowie nienawiści, jakby zapomniała, że kiedyś
padły określenia: „mohery”, „ciemnogród”, „zaścianek” i wiele innych. Prof. Grzegorz Łęcicki wypowiada
się na temat praźródeł mowy nienawiści.
Medycyna i muzyka
Prof. Hilary Koprowski lekarz, naukowiec i pianista wsławił się wynalezieniem szczepionki przeciw chorobie
Heinego-Medina. Akcja szczepień zorganizowana w Polsce, dzięki jego zaangażowaniu na przełomie lat
1959-1960, ocaliła tysiące dzieci.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 17 LUTEGO 2019 R. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Ewangeliczny syty i zadowolony bogacz to ktoś, kto złożył nadzieję w swych dobrach, kto pojmuje swe życie
jedynie w perspektywie 80-90 lat. Człowiek błogosławiony natomiast to ktoś, kto też umie i chce cieszyć się
życiem, ale jeśli trzeba, umie – w imię dobra i prawdy – przyjąć cierpienie i wzgardę. Nie ucieka od krzyża za
wszelką cenę, nie sprzedaje się, bo wie, że „wielka jest nagroda w niebie”. Perspektywa nieba nie przekreśla
ziemskich radości, ale nadaje im inny, właściwy smak. Czyni nas wolnymi, ufającymi ludźmi w drodze ku
szczęściu, które nie przemija (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Cóż znaczy owo „błogosławieni”? Na pewno nie „szczęśliwi” w tym sensie, w jakim ludzie rozumieją
szczęście. Na pewno nie jest to zachęta, by beztrosko i z dobrym samopoczuciem kroczyć drogą życia (Hans
Urs von Balthasar).
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”

