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Wojska Obrony Terytorialnej

PIERWSZY CUD NAD WISŁĄ

Od specjalsów do terytorialsów

Rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie było zgody nawet co do tego, kiedy się ona dokładnie zaczęła

O służbie ojczyźnie w żołnierskim mundurze
z płk. Tomaszem Białasem – dowódcą 13. Śląskiej
Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – rozmawia
Margita Kotas

oblicza przemocy

świat wokół nas

uwaga na ogrzewanie

w mackach dżihadu

Posiłki Maryi

stare pomysły, nowe technologie

Południowe obrzeża Sahary pokrywają się z pasem
islamskiego dżihadu, który przecina Afrykę. Według ONZ,
sytuacja w regionie Sahelu należy do najbardziej zapalnych
na świecie. Zagraża to obecności chrześcijan

Julcia – radosna 11-latka marząca o własnej stadninie
koni. Emilka – wrażliwa 9-latka, która w każdej wolnej
chwili gra na skrzypcach. Emanuel – roześmiany
6-latek pasjonujący się chemią, fizyką i archeologią.

Zaczął się sezon grzewczy, który w naszym klimacie
trwa czasami nawet dłużej niż pół roku. Ogrzewanie
to najdroższa z domowych instalacji, jeśli chodzi
o koszty zarówno inwestycyjne, jak i te późniejsze,
eksploatacyjne.
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TEMAT NUMERU: OBLICZA PATRIOTYZMU
Czy słowo patriotyzm w każdej epoce oznacza to samo? Artykuł „Pierwszy cud nad Wisłą”
przypomina sytuację Polaków po 1918 r., kiedy trzeba było walczyć o granice państwa i scalenie ziem
byłych zaborów. Czym jest współczesny patriotyzm w ekonomii i dlaczego pod siedzibami niemieckich
firm działających w Polsce zaparkowane są samochody produkcji niemieckiej wyjaśnia artykuł „Patriotyzm
gospodarczy”. Najmłodszą formację wojskową w Polsce – Wojska Obrony Terytorialnej prezentuje tekst
„Od specjalsów do Terytorialsów”. O tym, że patriotyzmem jest także pielęgnowanie polskich tradycji
kulinarnych czytamy w wywiadzie „Gęsina na św. Marcina”.
Twitter, Facebook, Instagram, to medialna przestrzeń, w której coraz mocniej obecne są media
katolickie. O nowych propozycjach dla odbiorców mówi ks. Maciej Makuła – salezjanin, kierownik
Redakcji Audycji Katolickich TVP w wywiadzie „Nie lękajcie się...nowych technologii”.
„Obraz, który trzeba tłumaczyć, aby go zrozumieć nie jest sztuką” – to odważne słowa Liany
Marabini, która jest filmowcem, wydawcą i pisarką. Więcej o współczesnej sztuce i jej społecznym odbiorze
w wywiadzie „Impuls do nawrócenia”.
Katalonia – ulubiony region turystyczny wielu Polaków ma poważne problemy. O zamieszkach
w Barcelonie i zbliżających się wyborach przeczytamy w artykule „Kto ugasi kataloński ogień?”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 10 LISTOPADA BR. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Uduchowione życie zmartwychwstałych (Łk 20, 27-38)
Każda pora życia ma swój sens, swoje odniesienie do Pana czasu i historii, do którego wszystko
zmierza. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii odsłania delikatnie, że życie zmartwychwstałych jest odmienne
od tego na ziemi, bo jest pełnią życia w Bogu. „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz
ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się
żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi
Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania”. (Ks. Jan Koclęga)
Powiedział Pan, że po zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą
jak aniołowie Boży. Nie myśl jednak przypadkiem, że aniołowie codziennie ucztują, pijąc wino, którym ty
się upijasz i nie przypuszczaj, że mają żony! Nic takiego nie ma wśród aniołów. Cieszą się aniołowie z tego,
że zawsze widzą oblicze Ojca. Skoro zatem oni radują się widokiem oblicza Ojca, przygotuj się i ty na taką
radość. Czy znajdziesz coś lepszego ponad to? Czy możesz choćby przypuszczać, że jest coś piękniejszego
niż Ten, od którego pochodzi wszelkie piękno? (Św. Augustyn)

