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nasza wiara

Zależy mi na silnej i wolnej Polsce

Pytania o Anioła Stróża

O rodzinie, wierze i strategicznych dla Polski sprawach z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiają
ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny „Niedzieli”, i Katarzyna Woynarowska

Anioł Stróż jest zawsze bliski człowiekowi wierzącemu.
Towarzyszące nam od dzieciństwa proste modlitwy
do Anioła Stróża, obrazki przedstawiające kroczącego
za dzieckiem zatroskanego anioła z rozpostartymi
skrzydłami rodzą wciąż pytania: Kim jest Anioł Stróż?

wokół nas

problemy świata

Chiny

uzależnienia

Rodzina na misjach? To szaleństwo!

HongKong walczy o wolność

Śmiertelna pułapka

Kiedy podjęliśmy decyzję o rodzinnym wyjeździe na misje
ewangelizacyjne, spotykaliśmy się z różnymi reakcjami. Jedni
pytali, skąd taki pomysł, inni dyplomatycznie podkreślali,
że każdy może żyć, jak chce, nieliczni zapewniali o wsparciu
modlitewnym.

Ks. Bernardo Cervellera, dyrektor agencji „Asia News”,
komentuje dramatyczne wydarzenia w Hongkongu
i Chinach w rozmowie z Włodzimierzem Rędziochem

W cieniu smutku i czterech ścian skrywają
swoją samotność czy agresję ludzie uzależnieni
behawioralnie, wśród nich – od hazardu czy
pracy. W ostatnich latach często też od internetu.
Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 39. NUMERU „NIEDZIELI” NA 29 WRZEŚNIA 2019 R.
TEMAT NUMERU: POLITYKA DLA LUDZI
„Zależy mi na silnej i wolnej Polsce” to tytuł wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim.
W rozmowie z ks. dr. Jarosławem Grabowskim i red. Katarzyną Woynarowską premier podkreśla, że
największym sukcesem rządu są programy prorodzinne i uzdrowienie budżetu państwa. Nasz rozwój
gospodarczy jest pierwszą w historii okazją, by dogonić Zachód. Polityczne konkrety to także artykuł
„Bilans czterech lat rządu”. Okazuje się, że program „Rodzina 500+” nie zachwiał finansami państwa,
bezrobocie jest najniższe w historii, a rozwijające się firmy otrzymują wsparcie. Polska jest coraz bardziej
otwarta dla Polonii podkreśla min. Anna Schmidt-Rodziewicz w wywiadzie „Polacy ze Wschodu wracają
do ojczyzny”.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy... Pytania o Anioła Stróża
Kim jest Anioł Stróż? Jakie są jego zadania? Odpowiedź na te pytania będzie prostsza, gdy zaprzyjaźnimy
się z naszym Aniołem Stróżem i będziemy zwracać się do niego w modlitwie, tak jak robił to św. Ojciec
Pio.
Hongkong walczy o wolność
Sytuacja w Hongkongu jest dramatyczna – mimo brutalnych ataków policji i militarnej demonstracji
Chin mieszkańcy walczą o utrzymanie wolności i swobód obywatelskich. Sytuację komentuje ks. Bernard
Cervellera – misjonarz, dziennikarz i znawca Chin.
MYŚLI DO KAZANIA NA 29 WRZEŚNIA BR. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu Łk 16, 19-31
Dzisiejsza liturgia słowa Bożego przypomina nam o przemijalności życia ludzkiego i o Bożej
odpłacie za nasze czyny. W perspektywie rzeczy ostatecznych, którymi są śmierć, sąd, niebo albo piekło,
Pan Jezus przestrzega nas przed niebezpieczeństwem beztroskiego i pełnego dobrobytu życia. Winą
bogacza z dzisiejszej przypowieści nie było to, że posiadał wielki majątek. Zgrzeszył ponieważ pławiąc się
w luksusie, nie pomógł cierpiącemu i głodującemu żebrakowi, który leżał u bram jego pałacu. (ks. Andrzej
Kuliberda)
Bogacz jest uosobieniem człowieka, który korzysta z bogactw w sposób niesprawiedliwy
i egoistyczny, otaczając się nadmiernym przepychem i myśląc wyłącznie o własnych przyjemnościach,
i zupełnie nie zwraca uwagi na żebraka pod swoimi drzwiami. Natomiast ubogi to osoba, o którą troszczy
się tylko Bóg; w odróżnieniu od bogacza ma on imię: Łazarz, będące skrótem od Eleazar, co znaczy właśnie
«Bóg go wspomaga». Tego, o którym wszyscy zapomnieli, Bóg nie zapomina; ten, kto w oczach innych
jest bez wartości, dla Pana jest drogocenny. (Benedykt XVI)

