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ON JEST MIŁOSIERDZIEM

POŻAR NOTRE DAME: ZNAK DO ODCZYTANIA

Co byłoby najlepszym dowodem siły i mocy naszego Boga? Może gdyby poprzesuwał góry, zmienił bieg rzek
i stworzył nowe światy? To byłoby widowiskowe, jednak nie do końca prawdziwe. Pan najpełniej okazuje swoją
wszechmoc i siłę wobec nas przez... miłosierdzie

W dzisiejszym świecie, zwanym globalną wioską,
miliardy ludzi mogły oglądać na bieżąco na ekranach
telewizorów pożar katedry Notre Dame w Paryżu, tak
jakby działo się to po sąsiedzku, niemal tuż za płotem.

Dzień Modlitw w intencji Emigracji

wielcy Polacy

Roald Hoffmann

niedziela młodych

POLSKOŚĆ NIE MA GRANIC

NOBLISTA ZE ZŁOCZOWA

DROGA PRZED OŁTARZ

Są niemal we wszystkich krajach świata. Polacy
emigranci. W uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski – nazywanej także Królową
Uchodźstwa Polskiego – w sposób szczególny modlimy
się za rodaków mieszkających poza granicami kraju

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii została w 1981 r.
przyznana Roaldowi Hoffmannowi i Kenichi Fukui
niezależnie, za badania nad przebiegiem reakcji
chemicznych.

Katechezy przedmałżeńskie, kilka wizyt w poradni
rodzinnej... Po co te formalności? Czy nie można po
prostu wziąć ślub, nie martwiąc się o te wszystkie
spotkania, dokumenty i zaświadczenia?
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 17. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 28 KWIETNIA 2019 R.
TEMAT NUMERU: MIŁOSIERDZIE – BOŻE DNA
Tydzień Miłosierdzia
28 kwietnia obchodzimy w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Tej tematyce poświęcone są więc dwa wiodące
materiały najnowszego numeru „Niedzieli”:
- „On jest Miłosierdziem” – pisze ks. Adrian Put, wyjaśniając wieloznaczność określenia: miłosierny Bóg i
przekonując, że „Bóg kocha nas miłością, której nie sposób ani pojąć, ani zrozumieć”.
- „Miłosierdzie po filipińsku”
Zakonnica – s. Teresa de la Fuente – jedna z dwóch Azjatek ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w
którym żyła św. Siostra Faustyna, opowiada o fenomenie, jakim jest kult Bożego Miłosierdzia na Filipinach.
W tym kraju nikt się nie dziwi, że w Bożym Miłosierdziu można się zakochać, a Koronkę odmawiać głośno i
wspólnie na ulicach, w autobusach czy w centrach handlowych.
Polska Maryjność
3 maja przypada uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. O historii polskiego królowania Maryi, ślubowaniach
królewskich i kolejnych pokoleniach, które w Maryi widziały ratunek dla ojczyzny pisze Wincenty Łaszewski
w tekście „Manifest Królowej”.
Dzień modlitw za emigrację
Szacuje się, że poza granicami kraju żyje obecnie ok. 21 milionów Polaków. Polskość jest więc rzeczywistością
nieograniczoną żadnymi granicami politycznymi czy geograficznymi. Dla Kościoła natomiast polska diaspora
zawsze stanowiła wyzwanie i ważną część misji. Jakie wyzwania duszpasterskie stoją dziś przed 2 tys.
kapłanów, którzy pracują w środowiskach polonijnych – odpowiedzi szukamy w materiale „Polskość nie ma
granic”.

