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26. rocznica podpisania konkordatu

CZY WARTO BYŁO GINĄĆ DLA POLSKI?

KONKORDAT PRAWDZIWA HISTORIA

Nadal słychać w kraju opinie, że Powstanie Warszawskie było „zbiorowym samobójstwem”.
Ale może bez niego nasz kraj stałby się radziecką republiką, nie tylko z nazwy – mówią inni.
Jedno jest pewne: powstanie wciąż nas obchodzi – wzbudza emocje i dyskusje
w naszej przestrzeni publicznej i prywatnej.

W dniu 28 lipca br. upływa 26. rocznica
podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską
i Rzecząpospolitą Polską.

chrześcijanie i islam

na drodze do trzeźwości

niedziela młodych

NAJLEPSZA „BROŃ” NA MUZUŁMANÓW

12 KROKÓW, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ ŻYCIE

MIEJSCE KONTRASTÓW

O byciu chrześcijaninem w środku islamskiego świata
z Raymondem Naderem – libańskim maronitą, szefem
chrześcijańskiej telewizji Noursat w Bejrucie
– rozmawia ks. Piotr Bączek

Alkoholizm to choroba. Pomocy potrzebują osoba nią
dotknięta i jej najbliżsi. Nałogi to nie tylko alkoholizm,
narkomania czy hazard – można się też uzależnić od
zaciągania długów czy stosowania przemocy

Koniec lat 90. ub. wieku. Biskup, ksiądz i ok. 60
świeckich. Pełni obaw, ale zarazem z przekonaniem,
że to odpowiedni krok, jadą do Żar. I organizują
przystanek z przyjaciółmi Jezusa
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 30. NUMERU „NIEDZIELI” NA 28 LIPCA 2019 R.
Czy warto było ginąć dla Polski?
Opinie historyków są dramatycznie podzielone: jedni mówią, że Powstanie Warszawskie było „zbiorowym
samobójstwem”, inni, że bez niego nasz kraj stałaby się radziecką republiką, nie tylko z nazwy. Jedno jest
pewne: Powstanie wciąż nas obchodzi – co roku 1 sierpnia w godzinie „W” zamiera ruch na ulicach polskich
miast.
Najlepsza „broń” na muzułmanów
Szachownica sił politycznych w Libanie jest skomplikowana: prezydentem kraju jest chrześcijanin, premierem
sunnita, Zgromadzeniem Narodowym rządzi szyita. „Niedziela” dotarła do Raymonda Nadera – szefa
chrześcijańskiej telewizji Noursat w Bejrucie, który komentuje sytuację w swoim kraju.
Chcą podważyć instytucję małżeństwa
Instytut na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iris” przygotował projekt ustawy przeciwko obchodzeniu prawa
rodzinnego przez środowiska LGTB. Jej celem jest wzmocnienie prawnej ochrony małżeństwa, rodziny i
dobra dziecka.
12 kroków, które mogą zmienić życie
W życiu każdego uzależnionego był moment, gdy alkohol z dodatku do towarzyskich spotkań stał się nałogiem,
albo też granie dla rozrywki na automatach przyjęło postać patologiczną. Grupy AA proponują skuteczną
drogę wyjścia z nałogu: Program 12 kroków.
Rakiety z polskim napędem
Wojciech Rostafiński, żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego – po wojnie osiedlił się w USA i
pracował w NASA w grupie badawczej zajmującej się zespołami napędowymi rakiet. Jego nazwisko znajduje
się w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu w pobliżu przylądka Canaveral na Florydzie.
Katedra i kapary mistrza Juraja
Szybenik to jedno z najatrakcyjniejszych miast Dalmacji. Zachwyt budzi Starówka, a zwłaszcza renesansowa
katedra św. Jakuba. Jej twórca – mistrz Juraj Dalmatinac nie mógł przypuszczać, że świątynia „zagra” kiedyś
w „Grze o tron”.
MYŚLI DO KAZANIA NA 28 LIPCA – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Chrystus uczy modlitwy
Modlitwa jako rozmowa – relacja z Bogiem nie może być tylko formułą czy zlepkiem słów, ale powinna
być szczerą, pełną miłości relacją do Boga. Nasza modlitwa musi być ufna i wytrwała, o czym uczy nas Pan
Jezus: „Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam
otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone”.
(Ks. Jan Koclęga)
Modlitwa jest jak otwarte okno, które pozwala nam mieć spojrzenie utkwione w Bogu, nie tylko po
to, by przypominać sobie cel, do którego zmierzamy, lecz również po to, by wola Boża mogła oświecić naszą
ziemską drogę i pomogła nam przeżywać ją intensywnie i z zaangażowaniem. (Benedykt XVI)

