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KOŚCIÓŁ, KTÓRY CIERPI

BRONIMY PODSTAWOWYCH PRAW I WARTOŚCI

Gdy tuż po II wojnie światowej holenderski norbertanin Werenfried van Straaten zaczął udzielać pomocy
humanitarnej ofiarom wojny, a następnie kapłanom i wiernym z prześladowanego Kościoła w Europie ŚrodkowoWschodniej, nie mógł przewidzieć, że 60 lat później, w świecie chlubiącym się Powszechną deklaracją praw
człowieka, chrześcijanie będą prześladowani jak nigdy przedtem

Czy Polska powoli staje się krajem, w którym katolik
to ten gorszy? Kto może wtedy pomóc
i interweniować? Z mec. Jerzym Kwaśniewskim,
prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo
Iuris”, rozmawia Artur Stelmasiak

inicjatywy

rodzina

niedziela młodych

WOLNI OD ALKOHOLU

WYSTARCZAJĄCO DOBRY RODZIC

MODLITWA MA SWÓJ SMAK

„Polska albo będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie!” – to
słowa bł. ks. Bronisława Markiewicza. Był jednym
z wielu – obok św. Maksymiliana Kolbego, ks. Franciszka
Blachnickiego, kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła
II – apostołów trzeźwościw Polsce

Blogi, poradniki, celebryci prześcigający się w receptach na idealne życie, idealne rodzicielstwo. Po
drugiej stronie – zwyczajny rodzic, który zmaga się
z codziennością i słabościami, który chce być idealny.
Ale czy w ogóle musi...?

Choć brzmi to dziwnie, to jednak im bardziej jest
zanurzona w Bogu, tym bardziej czujemy jej siłę
i widzimy jej owoce w naszym życiu
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 31. NUMERU „NIEDZIELI” NA 4 SIERPNIA 2019 R.
Kościół, który cierpi
W świecie chlubiącym się Powszechną Deklaracją Praw Człowieka łamana jest wolność religijna. Z raportu
organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie wynika, że prześladowania dotyczą prawie 200 mln chrześcijan, a
w 21 krajach wolność religijna jest naruszana w drastyczny sposób.
Polowanie na chrześcijan
Misje katolickie w Republice Środkowoafrykańskiej, katedra w Jolo na Filipinach, szkoła katolicka w Indiach
– to niektóre z licznych przykładów krwawych ataków terrorystycznych na chrześcijan w 2019 r. Zdaniem
specjalistów nienawiść wobec „ludzi krzyża” będzie się nasilać.
Modlitwa ma swój smak
Im bardziej nasza modlitwa jest zanurzona w Bogu, tym bardziej czujemy jej siłę i widzimy jej owoce w
życiu. Trzeba wytrwale szukać, aby odkryć taki rodzaj modlitwy, która poruszy naszą duszę.
Minerka
Barbara Matys-Wysiadecka ma 96 lat. Walczyła w Powstaniu Warszawskim w grupach minerskich AK. Brała
m.in. udział w zdobyciu słynnej PAST-y. Po wojnie pracowała jako pielęgniarka.
Chorwackie niebo na ziemi
Dubrownik był przez wieki centrum nauki i sztuki, handlu i żeglugi. Dziś jeszcze podziwiamy jego system
obronny, który skutecznie odstraszał agresorów – miasto ostrzelano po raz pierwszy pod koniec XX wieku.

MYŚLI DO KAZANIA NA 4 SIERPNIA – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Marność dóbr doczesnych
W nauczaniu Jezusa powtarza się wymowne ostrzeżenie przed złudnym poleganiem na sobie.
Przypowieść o marności dóbr doczesnych to odpowiedź na prośbę o pomoc w uzyskaniu spadku. Jezus
nie pozwolił, by Jego rola została zredukowana do załatwiania rodzinnych i sąsiedzkich kłótni i sporów.
Wykorzystał tę sytuację do napiętnowania chciwości, która odbiera człowiekowi rozum i niszczy sumienie.
(Ks. prof. Waldemar Chrostowski)
Istota przestrogi Jezusa sprowadza się do tego, że człowiek nie powinien ze środka czynić celu i
utożsamiać wagi swego istnienia z ilością nagromadzonych środków. Jeśli Bóg jest naszym skarbem, to
musimy być również przeniknięci myślą, że nieskończone bogactwo Boże polega na wydaniu i ogołoceniu
samego siebie, co jest przeciwieństwem pragnienia posiadania. (Hans Urs von Balthazar)

