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koniec czy nowy początek?

kim są święci

Absurdalny koniec czy…
powód nadziei?

Uroczystość Wszystkich Świętych jest znakiem więzi Kościoła z tymi, którzy przeszli już do wieczności. Jest
przypomnieniem prawdy o świętych obcowaniu, czyli zjednoczeniu w wierze z tymi, którzy już zjednoczyli się
z Chrystusem w niebie, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca. Kościół w tym dniu wskazuje drogę, która
prowadzi do świętości

Choć z mojego życia odeszło już kilka bliskich osób,
to mam świadomość, że wiem na ten temat za mało,
by komukolwiek udzielać rad z pozycji „wiedzącego
lepiej”.

świadectwo

polityka migracyjna

podróż do Ziemi Świętej

Szatan posługuje się kłamstwem

ukraińcy w polsce

Jordańska mozaika

Chciała pomagać kobietom w nieplanowanej ciąży,
które szukają wsparcia. Nie planowała zła, a jednak okazało
się, że jest częścią fabryki zbrodni. Z Abby Johnson –
autorką książki „Nieplanowane” – rozmawia Agnieszka Bugała

Fala Ukraińców, która od kilku lat napływa do Polski,
pociąga za sobą dobre, ale i nie najlepsze skutki.
Sporo zależy od polityki państwa

Pustynny pył, palące słońce i piękno, które potrafi
je przyćmić. A do tego doskonała kuchnia i otwarci
ludzie, w których twarzach odnajdujesz oblicze Boga.
Urokowi Jordanii nie sposób się oprzeć

ZAMÓW

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 43. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 27 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
TEMAT NUMERU: W PERSPEKTYWIE NIEBA
„Kim są święci”, „Dlaczego czcić świętych?”, to tytuły artykułów, które przybliżają nam
mieszkańców nieba i odpowiedź na pytanie czy świętość jest tylko dla wybranych. „W szpitalu nie ma
bezrobocia” – tymi słowami s. Agnieszka – franciszkanka i pielęgniarka, zachęca pacjentów do modlitwy
za dusze czyśćcowe. „Dusze czyśćcowe zawsze pomogą”, to tytuł jej świadectwa o bliskich spotkaniach
z duszami czyśćcowi. Utrata bliskiej osoby sprawia, że nagle wali się nasz świat. O tym, że śmierć to tylko
przystanek, a my rodzimy się dla nieba czytamy w artykule „Absurdalny koniec czy...powód nadziei?”.
Abby Johnson przez 8 lat była dyrektorką placówki aborcyjnej w Teksasie. Boża interwencja w jej
życiu sprawiła, że zerwała z przemysłem śmierci i, mimo gróźb, promuje na całym świecie inicjatywy prolife. O swoim nawróceniu mówi w wywiadzie pt. „Szatan posługuje się kłamstwem”.
Od 800 lat są obecne w Polsce. To siostry duchaczki, które pierwszą placówkę założyły w Krakowie.
W artykule „Mocne duchem” zapraszają wszystkich do spotkania z Duchem Świętym, bo same odczuwają
jego moc i działanie.
Cmentarze na Łyczakowie we Lwowie i „Na Rossie” w Wilnie to najsłynniejsze kresowe nekropolie.
Ale, jak czytamy w artykule „Kresowe ogrody snu i pamięci”, tak samo ważne dla naszej historii są
cmentarze w Krzemieńcu, Grodnie, Stanisławowie i inne. Pamiętajmy o spoczywających tam Polakach.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 27 PAŹDZIERNIKA BR. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika – (Łk 18, 9-14)
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przestrzega nas przed brakiem pokory i fałszywą ufnością
w swoją doskonałość. W przypowieści opowiada o dwóch ludziach, którzy przyszli się modlić do świątyni:
faryzeuszu, który wyliczał Panu Bogu swoje zasługi, i celniku, który z pokorą prosił Boga o miłosierdzie
– i to właśnie on został usprawiedliwiony. Jezus mówi do wszystkich, którzy myślą, że są sprawiedliwi,
a innymi gardzą: „każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”. (ks.
Jan Koclęga)
Nie wystarcza zatem zadawać sobie pytanie, jak wiele się modlimy, ale musimy także zapytać samych
siebie, jak się modlimy, a raczej, jakie jest nasze serce: ważne jest, aby je zbadać, aby ocenić myśli, uczucia
i wykorzenić arogancję i obłudę. Pytam się czy można modlić się arogancko? – Nie! Czy można modlić
się obłudnie? – Nie! Powinniśmy się modlić przed Bogiem jedynie takimi, jakimi jesteśmy, ale faryzeusz
modlił się arogancko i obłudnie...Natomiast celnik staje w świątyni z sercem pokornym i skruszonym „stał
z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi”. Jego modlitwa jest bardzo krótka,
nie tak długa jak faryzeusza: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”. (Papież Franciszek)

