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temat numeru: Pismo Święte – żywe słowo
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wizyta papieska w Bułgarii
i Macedonii Północnej

Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ

W MORZU PRAWOSŁAWIA

W niedzielę 5 maja br. zostanie zorganizowany III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego i rozpocznie się
kolejny Tydzień Biblijny. Pewnie dla wielu będzie to przypomnienie o istnieniu Biblii, a przecież powinna ona być
naszą codzienną lekturą, powinna się stać naszą modlitwą. A jak czytać Pismo Święte?

Garstka wiernych czeka na swego pasterza – 1 proc.
katolików w Bułgarii, ok. 1 proc. w Macedonii Północnej, w której funkcjonuje jedna jedyna diecezja
katolicka

św. Nunzio Sulprizio

maryjny maj

niedziela młodych

KULAWY ŚWIĘTY MŁODYCH

MAJOWE NA PRZEDMIEŚCIACH

TŁUMACZY MOJE ŻYCIE

Z ks. Antoniem Salvatorem Paonem – postulatorem
w procesie kanonizacyjnym Nunzia Sulprizia –
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

W kwietniu niektóre przydrożne kapliczki w Polsce
pięknieją. Mieszkańcy sadzą kwiaty, wiążą błękitne
wstążki na odmalowanych płotach, malują zniszczone
zimą postumenty.

Zacząłem słuchać Jego głosu. W kolorowej
i szarej rzeczywistości. On mówi zawsze i na
każdym kroku. Wystarczy rozejrzeć się i słuchać.
Spojrzeć na drugiego człowieka. Zwłaszcza tego
sponiewieranego przez życie

ZAMÓW

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 18. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 5 MAJA 2019 R.
TEMAT NUMERU: TYDZIEŃ BIBLIJNY
Narodowe Czytanie Pisma Świętego
5 maja odbędzie się III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
W związku z tym proponujemy lekturę tekstu pt. „Z Biblią na Ty”, czyli jak czytać Pismo Święte tak, by
zmieniało nasze życie, by stawało się dla nas inspiracją i źródłem szukania odpowiedzi na najtrudniejsze
życiowe pytania. O tym opowiadają m.in. aktorka Dominika Chorosińska, dziennikarze Witold Casetti
i Przemysław Babiarz oraz Dariusz Basiński z kabaretu „Mumio”.
Przed wizytą Papieża w Bułgarii i Macedonii Północnej
„Papież Franciszek w morzu prawosławia”
Nim oczy całego świata zwrócą się ku Bułgarii, warto wiedzieć jak wygląda sytuacja Kościoła katolickiego
w tym kraju i jego współistnienie z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Pokażemy też miejsca, które
odwiedzi Następca św. Piotra i przyjrzymy się problemom, z jakimi zetknie się Ojciec Święty.
O tym, że w Macedonii Północnej „Czekają na Papieża” przekonuje nas bp Kiro Stojanow, jedyny biskup
katolicki w tym kraju. A Wojciech Tyciński, ambasador RP w Macedonii Północnej poprowadzi nas „Po
śladach św. Matki Teresy z Kalkuty”, która urodziła się w stolicy tego kraju – w Skopje.
„Majowe na przedmieściach”
Czy nabożeństwa majowe, tak charakterystyczne dla polskiej religijności, są nadal odmawiane? Czy ludzie
ciągle spotykają się przy wiejskich kapliczkach? A jak wygląda sytuacja w miastach, zwłaszcza tych dużych?
O tęsknocie za majowymi, a także o tym, jak budują one lokalne wspólnoty i zbliżają ludzi opowiadają nam
czytelnicy od Gdańska po przedmieścia Wrocławia.
„Zejść z balkonów, otworzyć klatki”
Rozmowa z ks. Krzysztofem Pawliną, rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Joanneum
w Warszawie, inicjatorem jedynej w Polsce Szkoły Duszpasterzy Młodzieży. W rozmowie próba odpowiedzi
na pytania: jak trafić do współczesnego młodego człowieka i jak pomóc mu w znalezieniu drogi do Boga.
Wreszcie, jak powinni mówić księżą, by młodzież chciała ich słuchać.

