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101. rocznica urodzin

religijność a jakość życia seniora

moje życie to cud!

Pozwalają uporządkować przeszłość, nadać sens obecnym doświadczeniom oraz przygotować się do tego, co
w przyszłości. Bez religijności i duchowości egzystencja seniora byłaby trudna do zniesienia

Jeden z najbardziej znanych polskich zakonników.
Dwukrotnie generał Zakonu Paulinów, trzykrotnie
– przeor Jasnej Góry. Przyjaciel Jana Pawła ii
i kard. stefana Wyszyńskiego. Człowiek uśmiechu,
optymizmu i dobroci.

zaufać Bogu

o tym się mówi

niech tatuś w niebie dZiała

(nie)planowana prZemiana

oli i marcinowi w lipcu rodzi się dziewiąte dziecko –
Benedykt. Przyjmują je z ogromną radością i wdzięcznością.
Ale ich mieszkanie we Wrocławiu z przyjściem na świat
kolejnej osoby znowu się kurczy.

film „Nieplanowane” jest atakowany, bo prawda
przemienia Polaków. Jego premiera uruchomiła
lawinę społeczną, której nie da się powstrzymać

ZAMÓW

nasze problemy

to rodZice są odpowiedZialni Za
dZiecko
Edukacja seksualna w szkole też jest potrzebna. i
podkreślam – wbrew przekonaniu wielu osób – że
takie zajęcia w polskich szkołach są prowadzone
– mówi Agnieszka Domowicz
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 46. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 17 LISTOPADA 2019 R.
TEMAT NUMERU: SENIOR SIŁA I SŁABOŚĆ
Jako społeczeństwo jesteśmy coraz starsi. To wielowymiarowy problem, który podejmuje
kilku autorów. Ks. Norbert G. Pikuła pisze o religijności i jakości życia seniorów. W tekście „Dar
starości” poznajemy seniorów, którzy dzięki ciekawości życia i ludzi są wciąż młodzi. W wywiadzie
„Moje życie to cud” swoją receptą na długowieczność dzieli się z nami o. Jerzy Tomziński – paulin,
ostatni żyjący uczestnik II Soboru Watykańskiego, który w listopadzie br. obchodzi 101 urodziny.
Tekst „Technika dla seniora” przybliża rozwiązania techniczne, które pozwalają lepiej sprawować
opiekę nad chorym seniorem.
Siostry z zakonów kontemplacyjnych żyją i modlą się w przestrzeni klauzury, którą opuszczają
jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Co pociąga kandydatki do wyboru takiego życia i czy czują się
w nim spełnione? Swoim świadectwem na ten temat dzieli się s. Zdzisława OP – dominikanka ze
Świętej Anny w artykule „Na dyżurze przed Panem Bogiem”.
Wojny nie rozgrywają się tylko na polach bitew. Do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej
walnie przyczynili się polscy kryptolodzy, którzy rozpracowali niemiecką maszynę szyfrującą. Jak do
tego doszło? O tym w artykule „Polscy spece od Enigmy”.
Dla Europejczyka Ziemia Święta jest samą egzotyką – niemal wszystko w niej nas zachwyca.
Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Kafarnaum, Jezioro Galilejskie, Góra Kuszenia… – to jakby wejście
w inny wymiar rzeczywistości. Nie tylko duchowej, choć ta dominuje. O Ziemi Zbawiciela czytamy w
reportażu „Ziemia zawsze święta”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 17 LISTOPADA BR. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców – (Łk 21, 5-19)
Życie człowieka kończy się śmiercią. Koniec mieć będzie też ludzkość jako całość. Także ziemia,
mimo osadzenia w potężnym i genialnym akcie stwórczym Boga, jest tylko czasowa (nie wieczna).
Bezpowrotnie przeminie. Niezależnie od naszej woli (wyobrażeń czy oczekiwań) nadchodzi ostatnia
godzina ludzkich dziejów. Stoimy przed kurtyną, która w każdej chwili może zostać podniesiona!
Ukaże się wtedy wspaniałość naszego Zbawiciela! (O. Krzysztof Osuch SJ)
Po pokoleniu apostołów męczennicy zyskują pierwszoplanowe miejsce i szacunek we wspólnocie
chrześcijańskiej. W czasach szczególnego prześladowania ich pochwała umacnia wiernych w uciążliwej
drodze i zachęca poszukujących prawdy do nawrócenia się do Pana. Dlatego Kościół, z Bożego
nakazu, otacza czcią relikwie męczenników i oddaje im cześć takimi określeniami, jak: «nauczyciele
życia», «żywi świadkowie», «ożywione kolumny», «cisi posłańcy» (Grzegorz z Nazjanzu, Oratio 43,
5: PG 36, 500 C). Drodzy przyjaciele, prawdziwe naśladowanie Chrystusa polega na miłości, którą
niektórzy pisarze chrześcijańscy określili jako «ukryte męczeństwo». Odnośnie do tego św. Klemens
Aleksandryjski pisze: «Ci, którzy realizują praktycznie przykazania Pana, dają Mu świadectwo w
każdym działaniu, ponieważ czynią to, czego On chce, i wiernie przyzywają imienia Pana» (Stromatum,
IV, 7, 43, 4: SC 463, Paris 2001, 130). Podobnie jak w czasach starożytnych, tak i dziś szczere
przylgnięcie do Ewangelii może wymagać ofiary z życia, i wielu chrześcijan w różnych częściach świata
jest narażonych na prześladowania, a niekiedy na męczeństwo. Jednakże Pan przypomina nam: «Kto
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony» (Benedykt XVI)

