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święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Nowe wyzwania katechezy

Odkryć Krzyż

Braki kadrowe, wypisywanie się uczniów z lekcji religii, ograniczanie w niektórych szkołach liczby godzin
katechezy do jednej tygodniowo... O przyczyny tych problemów i próby ich rozwiązania zapytaliśmy ekspertów

W obliczu walki duchowej, która toczy się obecnie
w Polsce, potrzebna jest mobilizacja modlitewna
na wzór „Polski pod Krzyżem”. Organizatorami tego
wielkiego wydarzenia są ludzie świeccy

polityka na świecie

społeczeństwo

problemy

sylwetka

Taniec z „Gwiazdami”

Życie warte Jest rozmowy

zamienił pasiak na sutannę

Wicepremier Włoch Matteo Salvini, chcąc przejąć władzę,
zagrał va banque. I wiele wskazuje na to, że na razie
przelicytował

Działania samobójcze dotyczą właściwie każdej
grupy społecznej i wiekowej. Niezależnie od miejsca
zamieszkania czy wyznawanej religii. Możemy im przeciwdziałać. 10 września na całym świecie obchodzony
jest Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Na najczęściej publikowanym (także w „Niedzieli”)
zdjęciu procesji z Obrazem Matki Bożej na wałach
jasnogórskich w historycznym sierpniu 1956 r. widać
m.in. postać „zwykłego” księdza.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 36. NUMERU „NIEDZIELI” NA 8 WRZEŚNIA 2019 R.
Religia w szkole
Nowy rok szkolny, to dobry czas, by zapytać czy szkolna katecheza jest zagrożona, skoro są środowiska, które
próbują podważyć jej zasadność. Bp Marek Mendyk w artykule Ewy Oset „Nowe wyzwania katechezy” podkreśla,
że czasami tylko na niej młodzi mogą usłyszeć o Bogu, zadawać trudne pytania i szukać odpowiedzi na swoje
problemy egzystencjalne. Redaktorzy „Niedzieli” rozmawiają także z katechetami „na medal”, czyli tymi którzy
zwyciężyli w diecezjalnych plebiscytach Bohater Katechezy.
Odkryć Krzyż
14 września to dzień, kiedy Kościoły chrześcijańskie Wschodu i Zachodu zgodnie obchodzą Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Ks. Antoni Tronina przypomina trzy tradycje, które mówią o odnalezieniu Krzyża Chrystusowego.
W tym roku uczcimy to święto wyjątkowym wydarzeniem modlitewnym „Polska pod Krzyżem”.
Cisza nad Auschwitz
Dlaczego zapomina się, że w niemieckich obozach zagłady ginęli także Polacy? Dlaczego wielu nie pamięta, że 14
czerwca, to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady. Na te pytania odpowiada Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska, sekretarz ZG Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem i zaprasza wolontariuszy do prac porządkowych na terenie obozu.
MYŚLI DO KAZANIA NA 8 WRZEŚNIA BR. – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem
Zwrot „mieć w nienawiści” jest użyty po to, by pokazać, że bycie uczniem, pójście za Jezusem ma
bezwzględne pierwszeństwo, a wszystko inne jest drugorzędne. Nawet relacje do najbliższych są na drugim miejscu.
Mamy uciąć to wszystko, co otrzymaliśmy od rodziców, a co przeszkadza nam być prawdziwymi uczniami Jezusa,
np. tzw. dobre rady, pragnienia rodziców, którzy umyślili, jak nasze życie ma wyglądać: sukcesy, pieniądze, wygoda.
Należy mieć w nienawiści to wszystko, co może prowadzić do grzechu. Drugim warunkiem pójścia za Jezusem jest
wzięcie krzyża codziennego życia. Z krzyżem życia idziecie Ty i Jezus. Nasze życie jest uczestnictwem w krzyżu
Jezusa. Ale to też jest gwarancja uczestnictwa w Jego chwale. (o. Stanisław Jarosz OSPPE)
Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może.
Człowiek w głębi swojego jestestwa zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej
osoby w centrum spraw jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie
się na sobie samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru
i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania. (św. Jan Paweł II)

