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70. rocznica cudu łez

ODNALEŹĆ DUSZĘ ZGUBIĆ POŚPIECH

ŁZY MATKI

Coraz więcej ludzi dorosłych – zapracowanych, żyjących intensywnie – marzy, by choć na chwilę uciec od świata,
od zgiełku cywilizacji, od smartfonów, tabletów, internetu i tego wewnętrznego ciśnienia, by stale być on-line.
Pytamy więc, dokąd chcą uciec. I proponujemy, że może warto przy tej okazji sięgnąć głębiej niż ciepłe wody
południowych mórz

W samym centrum Lublina, wśród zgiełku krzyżujących
się dróg i tysięcy załatwianych spraw, znajduje się
prawdziwa oaza. To tu w 1949 r. w zniszczonej wojną
katedrze na obrazie Matki Bożej pojawiły się łzy

świadectwo wiary

subiektywny przewodnik na lato

niedziela młodych

CHRZEŚCIJANIE WŚRÓD MUZUŁMANÓW

SCHODAMI W GÓRĘ, SCHODAMI W DÓŁ

MIŁOŚĆ KAŻE DBAĆ O ZIEMIĘ

Z Katarzyną i Hakanem Kanerami ze Stambułu
rozmawia Anna Przewoźnik

A jednak uroda pomaga w zrobieniu kariery,
zwłaszcza filmowej. Przekona się o tym każdy, kto
zdecyduje się przyjechać do Girony i odnajdzie
fragment miasta, który zagrał w 6. odcinku 6. sezonu
„Gry o tron”.

Myślimy często, że pojedyncza osoba niewiele może
zrobić dla poprawy stanu przyrody. – Gdyby jednak
każdy ograniczył ilość śmieci choćby o 1 czy 2 worki
miesięcznie, byłoby to ogromne dobro dla środowiska
– przekonuje Olga Zieleniewska

ZAMÓW
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Znaki obecności Stwórcy
Nauka skutecznie podpatruje naturę. Kompleks budynków w stolicy Zimbabwe ma wentylację
wzorowaną na kopcach termitów. Innym przykładem są łodzie, których kadłuby imitują skórę
delfinów. Im lepiej poznajemy naturę, tym bardziej zdumiewa nas piękno i doskonałość dzieł
Stwórcy.
Łzy Matki
3 lipca 1949 r. na obrazie Matki Bożej w lubelskiej katedrze pojawiły się łzy. „Cud łez”
sprawił gwałtowny napływ pielgrzymów, ale także szykany, aresztowania i wiece potępiające
„ciemnotę i zabobony” organizowane przez władze komunistyczne. Pamięć o łzach Matki jest
wciąż żywa. Co roku w rocznicę wydarzenia w Lublinie odbywają się uroczystości maryjne.
Chrześcijanie wśród muzułmanów
Ona jest Polką, on Turkiem, który 18 lat temu przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. Katarzyna
i Hakan Kanerowie mieszkają w Stambule i prowadzą chrześcijańskie biuro pielgrzymkowe.
Chociaż żyją w środowisku muzułmanów prowadzą intensywne życie religijne.
Chciał odprawić tylko jedną Mszę św.
Ks. Michał Łos – orionista przyjął święcenia kapłańskie w czasie śmiertelnej choroby. Odszedł
do Pana 24 dni później, ale spełniło się największe marzenie jego życia – odprawił Mszę św.
Wśród osób, którym udzielił błogosławieństwa prymicyjnego był prezydent RP Andrzej Duda,
który odwiedził go w szpitalu.
Rzymskie okno światowej dyplomacji
Rok 2019 jest rokiem 100. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Polską
a Stolicą Apostolską. Symbolem jubileuszu jest dąb zasadzony w tym roku w Ogrodach
Watykańskich oraz liczne uroczystości, o których w wywiadzie dla „Niedzieli” mówi Janusz
Kotański – ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej.
Schodami w górę, schodami w dół
Girona – starożytne miasto na warownym wzgórzu zachwyca turystów i filmowców. Tutaj
zrealizowano m.in. jeden z odcinków „Gry o tron”. Pełne zabytków miasto, położone 80
km od Barcelony, zaprasza. Jest to także jeden z odcinków drukowanego w „Niedzieli”
subiektywnego przewodnika na lato.
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Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Łk 9, 51-62
Zapytajmy zatem siebie, jak w obecnym czasie Kościoła w Polsce realizujemy wymagania dzisiejszej
Ewangelii. Pamiętajmy przy tym, że słowa Chrystusa nie dotyczą tylko księży, ale wszystkich chrześcijan,
którzy pragną pójść za Chrystusem, być Jego prawdziwymi uczniami i uczestniczyć w Jego misji. (ks. Andrzej
Kuliberda)
Nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami!
Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego programu». Program już istnieje. […] Jest on skupiony w istocie
rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować. (św. Jan Paweł II)

