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Polska – USA

KOŚCIÓŁ STANĄŁ W OGNIU

DO USA BEZ WIZ?

O kryzysie wiary w Europie z kard. Robertem Sarahem rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Sprawa wydaje się przesądzona: w przyszłym
roku będziemy mogli podróżować do Stanów
Zjednoczonych bez wiz

wokół nas

podróż kulinarna

niedziela młodych

ZERO TOLERANCJI DLA ALKOHOLU

TAJEMNICE PARMEŃSKIEJ PROWINCJI

CHROŃMY NASZ DOM

Wzrasta liczba tzw. obywatelskich zatrzymań pijanych
kierowców. Czy oznacza to, że skończył się w Polsce
okres ochronny dla jeżdżących na „drugim gazie”?

Gdy będziemy w Parmie, leżącej w połowie drogi
między Mediolanem a Bolonią, możemy zafundować
sobie ucztę zarówno dla oczu, jak i dla podniebienia.

Obserwowane ostatnio zmiany klimatyczne wskazują,
że najwyższy czas zadbać o dom, w którym
mieszkamy. Troska o środowisko naturalne to wspólne
zadanie wszystkich ludzi – również chrześcijanie
powinni się zaangażować w jego realizację.

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 33. NUMERU „NIEDZIELI” NA 18 SIERPNIA 2019 R.
TEMAT NUMERU: MODLITEWNY ALERT
Okładka najnowszej „Niedzieli” sygnalizuje temat numeru, który jest zarazem wezwaniem skierowanym
do chrześcijan: Modlitewny alert.
Numer otwiera wywiad z kard. Robertem Sarahem, który po raz kolejny zabiera głos na temat szerzącego
się w Europie barbarzyństwa. Jego przejawy to mordowanie nienarodzonych, zaślepienie bogactwem, pornografia
i ideologia gender. Kardynał podkreśla, że aby wyjść z kryzysu, trzeba upaść na kolana, wrócić do adoracji Boga
i do modlitwy. – Musimy dokonać reformy naszych serc! – nawołuje kardynał w wywiadzie zatytułowanym
„Kościół stanął w ogniu”.
Wywiadu „Niedzieli” udzielił również Lech Dokowicz z fundacji „Solo Dios Basta”. Fundacja
przeprowadziła w Polsce „Wielką pokutę” oraz „Różaniec do granic”, który otoczył nasze granice modlitewnym
łańcuchem ponad miliona osób. – Ludzie wierzący nie poddają się zwątpieniu, ludzie wierzący modlą się i działają –
mówi w wywiadzie pt. „Postawić Krzyż w centrum życia” Lech Dokowicz i zaprasza do kolejnej akcji modlitewnej:
„Polska pod Krzyżem”, którą organizuje 14 września.
Znany mariolog Wincenty Łaszewski w artykule „Matka Boża z Irlandii” przypomina objawienia
w maleńkim Knock i zwraca uwagę, że miejsca, gdzie objawiała się Matka Boża mogą obudzić w naszych sercach
miłość do Niej. To część modlitewnego alertu, który proponuje redakcja.
Polski sierpień to wiele historycznych dat. W biografii Zofii Kossak jest to 10 sierpnia – dzień urodzin
i 1 sierpnia, kiedy – tuż po uratowaniu jej z obozu w Auschwitz – przyłączyła się do Powstania Warszawskiego.
W artykule „Powstanie autorki «Pożogi»” redakcja przypomina, że walczyła piórem pisząc artykuły dla powstańczej
prasy. Opuszczenie Warszawy po upadku powstania rozpoczęło jej 12-letnią tułaczkę przez Milanówek,
Częstochowę do Anglii.
MYŚLI DO KAZANIA NA 18 SIERPNIA – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wymagania służby Bożej
Miliony pasjonują się różnymi zawodami. A jak bardzo pasjonujemy się zawodami najważniejszymi? To
marsz, a nawet bieg, z ufną wiarą w sercu, by na mecie wpaść w ramiona Ojca. Te zawody też mają swoje zasady.
Klaruje je nam nasz Trener – Jezus, żyjący w Kościele. On nas uodparnia na aurę zaraźliwej niewiary. Odpiera
„dyktaturę relatywizmu”, obnaża intelektualną jałowość ulegania presji opinii, narzucanej poprawności. Nie liczmy
jednak na łatwy „święty spokój” i szybki zanik podziałów. Dbajmy o to, by co dzień na nowo zapalać się od Jezusa
ogniem Boskiej Miłości. W czasie modlitwy. I w czasie Eucharystii, w której mamy najdalej idący kontakt z Sercem
Jezusa – „gorejącym ogniskiem Miłości”. (Krzysztof Osuch SJ)
Chrześcijanin nie może być letni. Przed tym, jako największym niebezpieczeństwem dla chrześcijaństwa,
ostrzega Apokalipsa. Ta letniość bowiem dyskredytuje chrześcijaństwo. Tymczasem wiara powinna być w nas
ogniem miłości, płomieniem, który rzeczywiście ogarnia moje jestestwo i tak przechodzi na innych. To jest metoda
ewangelizacji: prawda staje się we mnie miłością, a miłość zapala jak ogień także bliźniego. Tylko tak, zapalając
drugich ogniem własnej miłości, rzeczywiście rośnie ewangelizacja, obecność Ewangelii, która nie jest już jedynie
słowem, ale rzeczywistością, którą się żyje. (Benedykt XVI)

