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św. Jan Paweł II – świadectwo lekarki

ŚWIĘCI CYRYL I METODY – PATRONI EUROPY WIZJA ŚW. JANA PAWŁA II

WIERZYŁ, ŻE MOŻNA ZMIENIĆ ŚWIAT

Wystąpienie podczas sympozjum rozpoczynającego III Międzynarodowy
Kongres Ruchu „Europa Christi”, zorganizowanego na Jasnej Górze w dniach 13-14 lutego 2019 r. z okazji 1150.
rocznicy śmierci św. Cyryla

Jan Paweł II przeszedł w poliklinice Gemellego osiem
operacji chirurgicznych. Wywiad z dr Simoną SandricGotovac, która asystowała m.in. przy operacji po
zamachu w 1981 r.

w drodze na ołtarze

cele bezpieki

niedziela młodych

OBUDZIĆ POLSKĘ PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

ŚCIANY, KTÓRE KRZYCZĄ

TEATR, KTÓRY DAJE NADZIEJĘ

Oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego
poznajmy pasterskie dziedzictwo prymasa, który
często był niezrozumiany, bo przerastał wielu mu
współczesnych.

Przed rokiem Muzeum Powstania Warszawskiego
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości
otworzyło stałą wystawę poświęconą powojennym
losom dużej liczby powstańców i żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego

O „Hiobie”, pracy z niepełnosprawnymi aktorami,
o teatrze, który dotyka serca, i o świecie, który
stoi na głowie, z Maciejem Sikorskim – reżyserem
i założycielem Teatru Exit* w Krakowie – rozmawia
Dominika Szymańska
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PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 8. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 24 LUTEGO 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Wierzył, że można zmienić świat
Jan Paweł II przeszedł w poliklinice Gemellego osiem operacji chirurgicznych. Wywiad z dr Simoną SandricGotovac, która asystowała m.in. przy operacji po zamachu w 1981 r.
W służbie sześciu papieży
Stuletnia s. Ariberta Burzio przez 62 lata kierowała papieskim magazynem, z którego wysyłane są dary do
potrzebujących na całym świecie. Znała kolejnych papieży od Piusa XII po Benedykta XVI.
Obudzić Polskę Prymasa Wyszyńskiego
Oczekując na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego poznajmy pasterskie dziedzictwo prymasa, który
często był niezrozumiany, bo przerastał wielu mu współczesnych.
Trzeba nadal głośno mówić
Już w 1946 r. powstał „Katalog egzekucji i strat wojennych 1939-1945 według meldunków Delegatury Rządu
RP na Kraj”. Dr Krzysztof Jabłonka podkreśla, że Polska powinna się nadal upominać o reparacje wojenne.
Polski konsul z Norwegii bohaterem
Norweskie MSZ uznało konsul. Sławomira Kowalskiego, który bronił polskie rodziny przez interwencjami
Barnevenetu, za persona non grata. Relacja sporu na linii Warszawa – Oslo.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 24 LUTEGO 2019 R. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Przykazanie miłości nieprzyjaciół
Jest rzeczą znamienną, że dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Łukasza następuje zaraz po
Jezusowych błogosławieństwach. One zaś ukazują nową moralność, która jest nie tylko trudnym programem
z przykazaniem miłości nieprzyjaciół, ale też zaproszeniem, aby z Jezusem przywrócić utracony porządek
i hierarchię wartości celów tego świata. Nie chodzi więc o nic innego, jak tylko o naśladowanie Chrystusa,
który objawia nam miłosierdzie Ojca i przez Ducha Świętego prowadzi dzieła miłości i solidarności w Kościele
(Abp Wacław Depo).
... na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć
tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. Owo «więcej» pochodzi od Boga — jest nim
Jego miłosierdzie, które stało się ciałem w Jezusie, i tylko ono może sprawić, że w świecie dobro «przeważy»
nad złem, poczynając od owego małego i decydującego «świata», którym jest serce człowieka (Benedykt
XVI).
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”

