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Franciszek

JAŁMUŻNA INNA NIŻ WSZYSTKIE

PONTYFIKAT, KTÓRY WCIĄŻ ZASKAKUJE

Niemal w każdym domu znajduje się nieużywana zniszczona biżuteria. Zamiast przekładać ją z kąta w kąt,
możemy ją wysłać do Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów i wspomóc w ten sposób budowę studni
w Czadzie

Mija sześć lat od wyboru kard. Jorge Mario Bergoglia
SJ na Stolicę Piotrową. Już sześć lat czy dopiero sześć
lat? – pytają niektórzy. Bardzo wielu jest przebiegiem
tego pontyfikatu raz po raz zaskoczonych, zdziwionych, u niektórych budzi on zaniepokojenie

8 marca

Dzień Kobiet

streetworkerzy i ludzie ulicy

niedziela młodych

KOBIETA I MATKA

BEZDOMNOŚĆ JAK WADA SERCA

BÓG NIE CHCIAŁ MNIE POPRAWIAĆ

8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet, który powinien
być dniem szczególnej modlitwy za nasze matki
i siostry, żony i niewiasty samotne oraz zakonnice. Za
pierwowzór Dnia Kobiet można przyjąć obchodzone
w starożytnym Rzymie „Matronalia”.

W styczniu było ich 40, w większości mężczyzn.
Najtrudniejsze przypadki. Ludzie odrzucający
niemal każdą formę pomocy. Lokatorzy tzw. miejsc
niemieszkalnych.

Dla stylistów była tylko „wieszakiem”, dla koncernów
kosmetycznych – klientką, dla chłopaka – epizodem,
dla znajomych – użytecznym kontaktem... Jej życie
zmieniło się jednak o sto osiemdziesiąt stopni. Jak do
tego doszło?
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WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Pontyfikat, który wciąż zaskakuje
Mija sześć lat od wyboru kard. Jorge Mario Bergoglia na Stolicę Piotrową. Bardzo wielu jest zaskoczonych
przebiegiem tego pontyfikatu.
Piątka Kaczyńskiego
Rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko, 13. emerytura, zwolnienie z podatku PIT
pracowników do 26. roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów i przywrócenie połączeń PKS
– to prorodzinne i progospodarcze propozycje wyborcze partii rządzącej, które mają być zrealizowane jeszcze
przed wyborami.
Jałmużna inna niż wszystkie
Okres Wielkiego Postu to m.in. czas jałmużny i podejmowania dzieł miłosierdzia. Można to czynić na różne
sposoby. Niemal w każdym domu znajduje się nieużywana biżuteria. Zamiast przekładać ją z kąta w kąt,
możemy wysłać do Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów i wspomóc w ten sposób budowę
studni w Czadzie. O akcji księży sercanów przeczytamy w artykul. „Jałmużna inna niż wszystkie”.
Bezdomność jak wada serca
Ludzie odrzucający niemal każdą formę pomocy. Lokatorzy tzw. miejsc niemieszkalnych. Zniszczeni
nałogiem, wyrzuceni przez rodziny, dawni więźniowie, na których na wolności nie czeka już nikt. Rozmaitość
losów, typów, charakterów. Niektórzy na ulicy od lat, inni pojawiają się raptownie i równie nagle znikają.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 10 MARCA 2019 R. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony
Pokusy Jezusa są naszymi pokusami, ponieważ życie nie jest łatwe, są problemy, spotyka nas cierpienie
i często szatan podpowiada rozwiązanie. W pokusie chleba zawiera się to wszystko, co jest nam potrzebne
do życia. Diabeł wmawia nam, że życie jest nasze i tylko od nas zależy. Możemy z nim zrobić, co chcemy,
możemy nim manipulować – przez badania genetyczne, antykoncepcję, in vitro. Wielu ludzi wierzących
i praktykujących nie jest otwartych na życie. Nie można mieć więcej dzieci, ponieważ nie ma na to warunków.
Jak im zabezpieczyć dobry start w życie, studia, pracę? (O. Stanisław Jarosz OSPPE).
Gdy szatan kusi człowieka, każdy człowiek może powiedzieć: „Ja także jestem obrazem Boga i nie zostałem
jeszcze, jak ty, pozbawiony mojej chwały z powodu mojej pychy. Jestem przyobleczony w Chrystusa, poprzez
mój chrzest stałem się drugim Chrystusem. To ty masz oddać mi pokłon! (Św. Grzegorz z Nazjanzu).
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”

