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historie z życia wzięte

siła modlitwy

Utracone, ale nie na zawsze

Ma moc większą od bomby atomowej. Jest najpotężniejszą bronią znaną ludziom wszystkich czasów,
także w XXI wieku. To nie slogan – mówią ci, którzy doświadczyli siły modlitwy różańcowej.
Dzięki niej niektórzy wciąż żyją

Boleśnie przeżywamy śmierć kogoś, z kim nie
zdążyliśmy się pożegnać, ale o wiele boleśniej dotyka
nas śmierć kogoś, z kim nie zdążyliśmy się jeszcze
przywitać

rozmowa z egzorcystą

Kto nie wierzy w diabła,
nie wierzy w Ewangelię
Z tercjarką franciszkańską Angelą Musolesi,
przez wiele lat współpracownicą ks. Gabriele Amortha,
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

ZAMÓW

rozmowa numeru

nowe inwestycje

Wierzę w patriotyzm gospodarczy

Polska jest liderem inwestycji

Polska była państwem czysto teoretycznym i tak
samo teoretyczny był biznes państwowych spółek.
Na szczęście to się radykalnie zmieniło, odkąd rządzi
PiS – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

Minęły czasy, kiedy w Polsce mieliśmy miliardowe
inwestycje, a polscy przedsiębiorcy bankrutowali.
Teraz dbamy o naszych przedsiębiorców – mówi
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 40. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 6 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
TEMAT NUMERU: CHWYĆ ZA RÓŻANIEC
Różaniec ocalił chrześcijan walczących pod Lepanto i jest skuteczną bronią także w XXI wieku. Artykuły
„Siła modlitwy” i „Z tej drogi do Maryi będzie coś wielkiego” to świadectwa na ten temat: Marcina –
niedoszłego samobójcy, Zenona, który modlił się za ojca stojącego pod lufą sowieckiego karabinu i Bartka,
który przeszedł pieszo 1200 km. do Medjugorie. „Nowenna w biegu” – do historia Jacka, który nawrócił
się dzięki „Nowennie Pompejańskiej” i dziś rozdaje Pismo Święte i różańce robione przez więźniów.
O sile różańca przekonany jest również Rafał Patyra – prezenter Teleexpresu, o czym mówi w wywiadzie
pt. „Różaniec – mój «number one»”.
Utracone, ale nie na zawsze
Dlaczego niektórzy małżonkowie 15 października wysyłają w niebo białe baloniki? To znak ich modlitwy
i pamięci o dzieciach, z którymi nie zdążyli się przywitać, bo utracili je w pierwszych miesiącach ciąży.
Kto nie wierzy w diabła, nie wierzy w Ewangelię
O. Gabriele Amorth był jednym z najbardziej znanych, a pod koniec życia także kontrowersyjnych
egzorcystów. Świadkiem skuteczności jego egzorcyzmów jest franciszkańska tercjarka – Angela Musolesi,
która opowiada o uwolnieniach, które widziała na własne oczy.
Sukces dziecka = nauka + wychowanie
Po „okrągłym stole” edukacji czas na „okrągłe stoły” poświęcone wychowaniu. O tym, że o sukcesie
dziecka decyduje nie tylko nauka mówi w wywiadzie Iwona Michałek – wiceminister edukacji narodowej
i pełnomocnik rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 6 PAŹDZIERNIKA – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Służyć z pokorą – Łk 17, 5-10
Powodem wielu nierozwiązanych problemów życiowych jest brak wiary. Często spotykam ludzi,
którzy mówią: Ja bardzo mocno wierzę, ufam Panu Bogu. Wtedy chciałbym spytać: A ile masz dzieci?
Tyle, ile Pan Bóg daje? Jeżeli ufasz, to czy pozwalasz, aby Bóg decydował o Twoim życiu? (O. Stanisław
Jarosz OSPPE)
Każdy człowiek z natury pragnie wiedzy, lecz cóż warta wiedza bez bojaźni Boga? Niewątpliwie
lepszy jest skromny wieśniak służący Bogu niż dumny filozof, który o sobie nie myśląc bada ruchy ciał
niebieskich. Ten, kto zna dobrze samego siebie, dostrzega własną brzydotę i nie lubuje się w ludzkich
pochwałach. Gdybym wiedział wszystko, co można wiedzieć na świecie, a nie trwał w miłości, cóż by mi
to pomogło w oczach Boga, który sądzić mnie będzie z tego, co czyniłem? (O naśladowaniu Chrystusa)

