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Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

NAJWAŻNIEJSI SĄ UCZNIOWIE

TA, CO JASNEJ BRONI CZĘSTOCHOWY

O manipulacjach przeciwników reformy edukacji, podwójnym roczniku uczniów, pensjach nauczycieli i roli
samorządu w reformie oświaty z Dariuszem Piontkowskim, ministrem edukacji narodowej, rozmawia Andrzej
Tarwid

Ikona Bożej Rodzicielki, czczona w jasnogórskim
sanktuarium, od wieków wpływa na polskie serca
i sumienia

rocznica urodzin św. Matki Teresy

w drodze na ołtarze

niedziela młodych

DAJ MI OCALIĆ CHOĆ JEDNĄ DUSZĘ

LGNĘŁY DO NIEGO TŁUMY

OPOLE UWIELBIA

Urodziła się i wychowała w Skopje – w mieście, które
obecnie jest stolicą Macedonii Północnej. Mieszkała tam
przez 18 lat. Nie ma już jej domu, nie ma również śladu po
kościele, w którym codziennie się modliła.

Papież Franciszek zatwierdził dekret Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych uznający heroiczność
cnót ks. Władysława Korniłowicza, współzałożyciela
Lasek i apostoła inteligencji.

Na początku była myśl, dlaczego by nie zorganizować
koncertu uwielbienia będącego uwieńczeniem
uroczystości Bożego Ciała, podobnie jak robi to
Rzeszów. Było też pragnienie serca, by modlić się za
ludzi młodych...

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 34 NUMERU „NIEDZIELI” NA 25 SIERPNIA 2019 R.
Temat numeru: Szkoła czeka – obawy i nadzieje
Rozpoczęło się odliczanie do początku nowego roku szkolnego. Najnowsza „Niedziela” oddaje głos trzem
zainteresowanym w tej sprawie stronom. Min. Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej w wywiadzie
pt. „Najważniejsi są uczniowie” podejmuje kilka gorących tematów jak: nauczycielskie pensje i podwójny rocznik
uczniów w szkołach średnich. Minister apeluje też, by nie poddawać się manipulacjom opozycji w sprawie reformy
szkolnictwa. „Doceńcie nas” to głosy nauczycieli, którzy mają czasem powody, by z obawą myśleć o początku
roku szkolnego. W artykule „Oswoić szkołę” pedagog przekazuje garść praktycznych rad, które pomogą rodzicom
pozytywnie nastroić dziecko na powrót do szkoły.
Daj mi ocalić choć jedną duszę
W 109. rocznicę urodzin Matki Teresy z Kalkuty w najnowszej „Niedzieli” możemy przeczytać rozmowę
z pierwszą dyrektorką jej muzeum w rodzinnym Skopje. Pochodząca z Polski Renata Kutera-Zdravkovska
zgromadziła tu unikalne pamiątki: akt urodzenia Matki Teresy, jej modlitewnik i sari. Sercem muzeum jest kaplica,
gdzie odprawiane są Msze św.
Lgnęły do niego tłumy
W wiadomościach z Watykanu pojawiła się niedawno informacja, że papież Franciszek podpisał dekret
otwierający drogę na ołtarze ks. Władysławowi Korniłowiczowi. „Niedziela” przypomina postać ojca duchowego
i współtwórcy Ośrodka dla Niewidomych w podwarszawskich Laskach, o którym prymas Stefan Wyszyński mówi,
że wywarł ogromny wpływ na jego życie.
MYŚLI DO KAZANIA NA 25 SIERPNIA – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Łk 13, 22-30
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Im ktoś więcej otrzymał łask i możliwości uświęcenia i dawania świadectwa prawdy Ewangelii, od tego
więcej będzie wymagane. My, którzy przez chrzest Święty jesteśmy już synami królestwa Bożego, mamy obowiązek
wobec Boga i ludzi wydania wielkich owoców wiary i miłości, bo w przeciwnym razie przestrzega nas Chrystus:
„Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni,
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. (Ks. Jan Koclęga)
„Boże królestwo „to nie wyimaginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie;
Jego królestwo jest obecne tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera”. (Benedykt XVI)

