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meandry wiary

WIEDZĄ PO CO IDĄ

CZY NALEŻY SIĘ BAĆ WĄTPLIWOŚCI W WIERZE?

Nigdzie ludzie tak chętnie i tak tłumnie nie pielgrzymują jak w Polsce. Wędrują profesorowie i robotnicy, rolnicy
i pracownicy korporacji, młodzi i starzy, dzieci pod sercami matek, a nawet wielopokoleniowe rodziny. Nie bez
powodu mawia się, że pielgrzymki to polska specjalność, narodowy fenomen

Wątpliwości i trudności w wierze dotykają wielu
ludzi. Okazuje się, że doświadczają ich nawet papieże
i święci. Jak trzeba na nie reagować? Jest się czego
obawiać?

Cud nad Wisłą 1920 r.

subiektywny przewodnik na lato

niedziela młodych

WIELE CUDÓW NAD WISŁĄ

SPACER Z ATENĄ

GDZIE MAMA, TAM SZCZĘŚCIE

O znaczeniu Bitwy Warszawskiej 1920 r. i problemach
w przygotowaniu obchodów 100. rocznicy tego wydarzenia
z prof. Wiesławem Janem Wysockim rozmawia Wiesława
Lewandowska

Tłumy ludzi, hałas, smog i chaos architektoniczny,
w którym zagubione są zabytki. Ateny albo pokochasz mimo wszystko, albo znienawidzisz. Jedno jest
pewne – to miasto nie pozostawi cię obojętnym

Pamiętam, jak śmierć w postaci uzależnienia przykleiła
się do mojego ciała i duszy, jak każdego dnia wbijała
mnie w poczucie lęku, wstydu i wegetację. Wtedy to
Ona pielęgnowała mnie jak mama pielęgnuje niesforne
dziecko ze zdartym kolanem i podbitym okiem.

ZAMÓW

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 32. NUMERU „NIEDZIELI” NA 11 SIERPNIA 2019 R.
Wiedzą, po co idą
Idą z Przemyśla i Wrocławia, z Nowego Targu i Koszalina. Co roku z pieszą pielgrzymką na Jasną Górę wyruszają
dziesiątki tysięcy osób. Według kronik, najstarsza pielgrzymka do Częstochowy wyruszyła z Gliwic w 1626 r.
Czy należy się bać wątpliwości w wierze?
Wszyscy doświadczamy zagubienia i wątpliwości w wierzy, mieli je nawet papieże i święci. Jak je pokonać?
Czy nasze lęki są uzasadnione?
Rządzi Brexit
Z umową lub bez, ale na pewno 31 października br. Wielka Brytania zamierza odejść z Unii Europejskiej. Dziś
Brexit wyznacza na Wyspach sukcesy i porażki polityków, kursy waluty, ceny akcji i obawy mieszkańców o
przyszłość.
Wybryk czy eskalacja nienawiści?
W Szczecinie doszło niedawno do pobicia i zranienia proboszcza bazyliki św. Jana Chrzciciela. Jest to kolejny
atak na duchownego w Polsce. Jakie podłoże mają te czyny? Jaki jest ich cel?
Ocalili nie tylko Ojczyznę
W 1920 r. Polska o mało nie utraciła niepodległości – armie bolszewickie dotarły pod Warszawę. Chociaż
zagraniczni politycy nie wierzyli w nasz sukces, 15 sierpnia sowieckie wojska zostały rozbite.
Spacer z Ateną
Ateny to tłumy ludzi, hałas, smog i chaos architektoniczny. Mimo to, co roku tysiące turystów podziwiają
symbole miasta: Akropol, Plakę, plac Syntagma z Pałacem Królewskim i ewzonów w spódniczkach.
MYŚLI DO KAZANIA NA 11 SIERPNIA – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Gotowość na przyjście Pana – Łk 12, 32-48 (krótsza: Łk 12, 35-40)
Jezus w Ewangelii mówi, by nie instalować się w ziemskim życiu, bo ono szybko przemija, będziemy
umierać, a trumna kieszeni nie ma. Zainwestujmy w życie wieczne. Życzę ci Nieba. Uczty życia wiecznego w
królestwie Boga, gdzie będziemy gośćmi Pana Jezusa, Jego Matki – Maryi, aniołów i świętych. Nie zapominaj,
że Niebo i zbawienie wieczne jest za darmo. Jest to dar wysłużony miłością, męką, śmiercią krzyżową i
zmartwychwstaniem. (O. Stanisław Jarosz OSPPE)
Dzisiejsza liturgia słowa ma zatem skłonić nas do refleksji nad «życiem w przyszłym świecie», jak
powtarzamy za każdym razem, gdy w Credo wyznajemy naszą wiarę. Jest to zachęta, by życie spożytkować w
sposób mądry i przezorny, poważnie zastanawiając się nad naszym przeznaczeniem, a więc nad tymi rzeczami,
które nazywamy ostatecznymi: śmiercią, sądem ostatecznym, wiecznością, piekłem i rajem. Właśnie w ten
sposób bierzemy odpowiedzialność za świat i budujemy świat lepszy. (Benedykt XVI)

