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społeczeństwo

Siła sakramentu

Inwestujemy w lokalną Polskę

Czy istnieje recepta na szczęśliwe małżeństwo w kraju, w którym co czwarte się rozpada? W jaki sposób
pokonują kryzysy, ci, którzy mówią o sobie: „Jesteśmy szczęśliwi”?

O wspieraniu polskiej przedsiębiorczości
i wyrównywaniu szans z Anną Gembicką –
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju – rozmawia Artur Stelmasiak

wokół nas

z szerszej perspektywy

historie niezwykłe

Zatrzymać alkoholowy potop

Przemilczane skandale

Krzyż Ameryki

Co sprawia, że alkoholik przestaje pić? Dlaczego jednym
się udaje, a innym nie? Z Rafałem Porzezińskim – trenerem
terapii uzależnień, ekspertem Zespołu Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób
Uzależnionych, dziennikarzem rozmawia Anna Wyszyńska

Jeffrey Epstein – geniusz finansowy, miliarder,
filantrop... pedofil

Przez pół roku szli dwaj pielgrzymi Bożego Miłosierdzia
przez Amerykę Północną, by postawić na tym
kontynencie znak krzyża – symbol największego
cierpienia, ale i nadziei
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TEMAT NUMERU: Miłość ze znakiem jakości
Co czwarte małżeństwo w Polsce się rozpada. Jaka jest recepta na szczęśliwe małżeństwo?”Niedziela”
oddaje głos praktykom. W artykułach „Siła sakramentu”, „Miłość wymaga pracy”, „Dwa spojrzenia na
małżeństwo” i „Zaufać bez granic” są rady żon i mężów z kilkutygodniowym i kilkudziesięcioletnim
stażem. O tym, że bywa ostro pod górę mówią małżonkowie, którzy byli bardzo blisko rozwodu. Wszyscy
podkreślają: związek trzeba budować na Bogu.
Inwestujemy w lokalną Polskę
Czy ze stołecznego ministerstwa widać problemy średnich i małych firm? Okazuje się, że tak. Minister
Anna Gembicka – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w wywiadzie mówi
o wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości przez rozbudowę infrastruktury, rozwijanie miejscowości, które
utraciły społeczne i gospodarcze znaczenie oraz promocję.
Zatrzymać alkoholowy potop
Kiedyś uzależniony od hazardu – dziś terapeuta uzależnień – dziennikarz telewizyjny Rafał Porzeziński
w wywiadzie przekonuje, że z nałogiem można wygrać i że ocaleni z uzależnienia mogą ratować innych.
Krzyż Ameryki
Dwaj pielgrzymi Bożego Miłosierdzia w ciągu 190 dni wędrówki postawili na amerykańskim kontynencie
znak krzyża, którego belki przecięły się w Denver. Modlili się m.in. o błogosławieństwo dla rządzących
i poszanowanie życia. „Niedziela” relacjonuje pielgrzymkę z San Francisco do Nowego Yorku i z Edmont
do Guadalupe.
MYŚLI DO KAZANIA NA 22 WRZEŚNIA BR. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Łk 16, 1-13)
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przez przypowieść o nieuczciwym rządcy uczy nas właściwego
wykorzystania dóbr, które posiadamy, bogactwo tego świata nie jest celem, ale środkiem do osiągnięcia
celu do zbawienia. Człowiek jest stworzony do szczęścia z Bogiem, nie może więc na tym świecie przed
perspektywą Bożej miłości umieścić jakąś marność: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie…”. (ks. Jan
Koclęga)
Musimy wykorzystać dobra ziemskie do zdobywania dóbr prawdziwych i wiecznych: jeśli bowiem
są ludzie gotowi dopuszczać się wszelkiego rodzaju nieuczciwości, byle tylko zapewnić sobie materialny
dobrobyt, który i tak zawsze jest niepewny, o ileż bardziej my chrześcijanie powinniśmy troszczyć się
o osiągnięcie wiecznego szczęścia przy pomocy dóbr tego świata (św. Augustyn)

