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Azja

Pytania o stan Wiary

Misjonarze bez habitów

Ile jest prawdy w tym, że Polska powoli, ale nieubłaganie staje się krajem... pogańskim?

Są młodzi, wykształceni, znają języki. Mogliby
zaplanować ścieżkę kariery i wspinać się po jej
szczeblach aż na szczyt. A jednak zaskakują. Biorą
dziekanki w czasie studiów albo wyjeżdżają po obronie
pracy.

świadek pontyfikatu

inicjatywy

dbajmy o morze

Dziennikarka Jana Pawła II

Mobilnie Albo na telefon

Dlaczego Bałtyk kwitnie?

Dlaczego tak ważna jest pamięć o Janie Pawle II? Na ile jego
pontyfikat odmienił Kościół i dlaczego jego krytycy nie mają
racji – z Valentiną Alazraki, znaną watykanistką, rozmawia
Włodzimierz Rędzioch

O mobilnym konfesjonale usłyszała w „Teleexpressie”.
Postanowiła, że jeśli zobaczy go na własne oczy, uzna,
iż to znak, że ma wrócić do Boga. Zobaczyła i po 50
latach przystąpiła pierwszy raz do spowiedzi, i wróciła
do Kościoła

Wlecie niektóre kąpieliska w polskiej strefie brzegowej
Bałtyku zostają nagle zamknięte dla turystów.
Ogłaszany jest stan alarmowy z powodu pojawienia
się toksycznego zakwitu sinic. Obok nich pojawiają się
rozmaite glony.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 42. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 20 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
TEMAT NUMERU: ZA MIEDZĄ I NA PERYFERIACH
Trwa nadzwyczajny miesiąc misyjny. Chociaż misje kojarzą się zwykle z odległymi kontynentami,
to są potrzebne są także w Polsce, bo jak czytamy w artykule „Pytania o stan wiary”, spora część
Polaków wierzy naskórkowo i praktykuje okazjonalnie. „Misjonarze bez habitów” to relacja
o świeckich wolontariuszach, którzy wyjechali do Mongolii i Sudanu Południowego. W artykule
„Katecheza dla uchodźców” polska zakonnica s. Francesca opowiada o pracy w obozie Bidi-bidi
w Ugandzie, w którym żyje ponad 270 tys. uchodźców. Na misyjnej mapie jest także Kazachstan,
gdzie od 9 lat pracuje ks. Grzegorz Burzyński, bohater wywiadu „W dalekim Kazachstanie”.
Jak prymas Wyszyński papieża wybierał
Obrady konklawe objęte są tajemnicą, ale po latach z zapisków i listów można odtworzyć jego przebieg.
W ten sposób można zrekonstruować wydarzenia, w wyniku których 16 października 1978 r. wybrano
Jana Pawła II i odsłonić rolę, jaką odegrał w nich kard. Stefan Wyszyński.
Lekarstwo na zdziczenie
Kiedy słuchamy języka, którym mówi wielu współczesnych Polaków, także celebrytów, zauważamy, że
mamy do czynienia z nieprawdopodobną dewastacją słowa. Każdy z nas powinien na nowo odkryć rolę
Słowa Bożego w życiu chrześcijańskiej wspólnoty, celebrować je i krzewić.
Mobilnie albo na telefon
O istnieniu mobilnego konfesjonału wiele osób usłyszało w Teleekspressie. Pomysł, by z sakramentem
spowiedzi „pojechać” do wiernych samochodem, okazał się trafiony. Dla pewnej kobiety stał się impulsem,
by wrócić do Boga po 50 latach.
Dlaczego Bałtyk kwitnie?
Staramy się zrekonstruować to, co zniszczyliśmy w Bałtyku w poprzednich latach. Do pełnego sukcesu
jednak daleko, bo wciąż w środku lata pojawiają się komunikaty o zamknięciu niektórych plaż z powodu
zakwitu sinic.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 20 PAŹDZIERNIKA BR. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wytrwałość w modlitwie – Łk 18, 1-8
W dzisiejszej Ewangelii Jezus kreśli dwie postacie. Jedną z nich jest uboga wdowa. Sędzia to
druga postać przypowieści. Jezusowi w tej przypowieści zapewne nie chodzi o napiętnowanie korupcji
i niesprawiedliwości sędziów. Nie chodzi Mu też zapewne jedynie o wzbudzenie empatii i solidarności
z ubogimi. Pragnie On nam raczej uświadomić ogromną moc cierpliwej modlitwy i zaufania Bogu.
(O. Krzysztof Osuch SJ)
Konieczną więc rzeczą jest, żeby modlitwy nasze były pokorne i ufne; ale to nie wystarcza do
osiągnięcia ostatecznej wytrwałości, a z nią zbawienia wiecznego. Modlitwy poszczególne wyjednują tylko
poszczególne łaski, o które się prosi; ale gdy nie są wytrwałe, nie wyjednają wytrwałości ostatecznej; do
niej bowiem, ponieważ zawiera zbiór wielu łask, potrzeba wielu modlitw i to trwających aż do śmierci.
(św. Alfons Maria Liguori)

