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od smutku do radości

Czy chrześcijanin może być smutny?

Uzdrowieni z beznadziei

Popularna piosenka zespołu Arka Noego przypomina, że każdy święty chodzi uśmiechnięty. Niektórzy rozwijają tę
myśl, dodając, że prawdziwy chrześcijanin nie powinien się smucić. Bo przecież dlaczego mielibyśmy być smutni,
skoro Jezus nas zbawił? Czy zatem w naszym chrześcijańskim życiu jest miejsce na smutek?

Śmierć człowieka to wielkie cierpienie, szczególnie
dla jego bliskich, którzy bardzo często nie potrafią
się pogodzić z odejściem ukochanej osoby. Każda
śmierć boli, ale ta samobójcza chyba najbardziej.

Dzień Zaduszny

prawa konsumenta

muzyka

odpust w Kościele nic nie ginie

Frankowicze walczą dalej

Sztuka potrzebuje tlenu

Kiedy zaproponowano mi napisanie, w miarę przystępnego
dla czytelników, tekstu o odpustach, pierwszą myślą, która
mi przyszła do głowy, była ta, że łatwiej taki odpust uzyskać,
niż o nim napisać. Teraz jednak wiem, że się myliłem

O problemach posiadaczy kredytów we frankach
z mec. Magdaleną Sierny z Kancelarii Prawnej IURICO
Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych
we Wrocławiu rozmawia Jolanta Marszałek

O śledztwie genealogicznym i procesie twórczym,
który przypomina pobyt w zakonie kontemplacyjnym,
opowiada Włodek Pawlik – muzyk jazzowy,
kompozytor, laureat nagrody Grammy
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TEMAT NUMERU: WIARA I EMOCJE
Na co dzień doświadczamy różnych emocji. Warto się zastanowić jak sobie z nimi radzimy. W świat
emocji wprowadza nas artykuł „Czy chrześcijanin może być smutny?”. Natomiast osobom w głębokim
kryzysie i fachowej pomocy, którą mogą otrzymać w ośrodkach kościelnych poświęcony jest artykuł
„Uzdrowieni z beznadziei”.
Komisarzem UE ds. rolnictwa został polski eurodeputowany Janusz Wojciechowski. Redakcja „Niedzieli”
zapytała go o najważniejsze tematy dla polskiego rolnictwa: wspólną politykę rolną w Unii i wysokość
dopłat dla polskich rolników. Wywiad z Januszem Wojciechowskim nosi tytuł „Polityka rolna musi być
sprawiedliwa”.
Temat kredytów bankowych udzielonych we frankach od wielu lat budzi zażarte spory. W czym tkwi
problem frankowiczów i co oznacza dla nich wyrok Trybunału Europejskiego – o tym w artykule
„Frankowicze walczą dalej”.
Wiele osób uważa, że osoba niewidoma i głuchoniema jest bezradna i zdana na pomoc innych. Stereotyp
przełamuje Magdalena Wacławek, która utraciła wzrok i słuch, ale jej CV mogłoby zawstydzić niejedną
pełnosprawną. Więcej na ten temat w artykule „Oferta Magdy W.”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 3 LISTOPADA BR. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19, 1-10)
Nikt nie jest postawiony poza nawiasem Bożego miłosierdzia. Granica między dobrem a złem
nie przebiega między ludźmi, dzieląc ich na dobrych i złych, lecz w sumieniu i sercu każdego człowieka.
Pokorna ciekawość Zacheusza, uznawanego w swoim środowisku za grzesznika, została wynagrodzona
możliwością osobistego spotkania z Jezusem. (ks. prof. Waldemar Chrostowski)
W Ewangelii słyszymy, że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. W Nim
objawiło się miłosierdzie Boga. Gdy czujemy się zagubieni w świecie i dotyka nas zło, On sam odnajduje
nas, przemienia mocą łaski i prowadzi do domu Ojca. Niech ta świadomość napełnia nas radością i pokojem
(Benedykt XVI)

