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temat numeru

Ewangelia w czystej postaci
Prezydent USA George W. Bush po wizycie w sierocińcu polskich sióstr służebniczek w Zambii ze
łzami w oczach powiedział: „Tutaj znowu poczułem się człowiekiem”. O polskich misjonarkach
służebniczkach w Zambii i Boliwii z Maciejem Syką rozmawia Grzegorz Polak.

nasza rozmowa

Nasze czasy potrzebują mocnych chrześcijan
O problemach i wyzwaniach Kościoła w 2020 r. z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP,
rozmawia ks. Jarosław Grabowski.
punkt widzenia

Jak uchronić dzieci przed pornografią?
Polskie dziecko pierwszy kontakt z pornografią ma średnio przed ukończeniem 12. roku życia.

osobowość

Jestem do dyspozycji Pana Boga
O kryzysie wiary, nawróceniu, pokorze i sensie bycia znanym człowiekiem
z Wojciechem Modestem Amaro, rozmawia Damian Krawczykowski.
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„NIEDZIELA” W NOWYM ROKU UKAZUJE SIĘ W NOWEJ SZACIE GRAFICZNEJ.
W niej nowe działy, ciekawe tematy, uznani autorzy! Opinie ekspertów, duchowe i praktyczne porady,
specjalne działy dedykowane m.in. rodzinie. Czytelnik otrzyma specjalny dodatek liturgiczny oraz modlitewnik.
Na pytania: Dlaczego wielu ludzi, którzy uważają się za wierzących „nie narzuca się Panu Bogu”?
Czy mamy w Polsce kryzys wiary? odpowiada abp Wacław Depo w rozmowie z ks. Jarosławem Grabowskim
w wywiadzie pt.: „Nasze czasy potrzebują mocnych chrześcijan”.
Wciąż jesteśmy ciekawi kim byli mędrcy, którzy w poszukiwaniu Mesjasza przybyli do Betlejem. Artykuł
pt.: „Światło ze Wschodu” wskazuje źródła, z których czerpiemy wiedzę na ich temat.
„Maryjne drogi Kardynała Wyszyńskiego”, to nowy cykl, który pojawia się od tej niedzieli. Na
łamach tygodnika ukazywać się będzie comiesięczny dodatek poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. Jest to
forma przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Dr Wincenty Łaszewski, znany mariolog, pomaga
w odkrywaniu aktualności nauczania kardynała. Polecamy artykuł pt.: „Oddany Maryi”. Kolejne z tego cyklu
drukowane będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
W najnowszym numerze znajdziemy także historie życia: sędziwego mnicha z Tyńca o. Leona Knabita
i znanego kucharza – celebryty Wojciecha Modesta Amaro. Opowiadają oni o swojej wierze, wątpliwościach,
chwilach radości i upadków.
W nowym roku również nasz tygodnik musiał zmierzyć się z ekonomiczną rzeczywistością. „Niedziela”
długo walczyła z tym, by utrzymać cenę pomimo wzrostu kosztów utrzymania. W tym roku podobnie jak inne
pisma katolickie podjęliśmy decyzję o podwyżce ceny do 6 zł. Obiecujemy, że dołożymy starań, aby każdy
następny numer „Niedzieli” dawał radość czytania i pomagał patrzeć oczami ewangelii i Kościoła na naszą
codzienność.
MYŚL NA NIEDZIELĘ 5 STYCZNIA 2020 R. – II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
«Słowo stało się ciałem» (J 1, 14)
Słowo «ciało» odnosi się tu, zgodnie z użyciem hebrajskim, do człowieka w jego pełni, całego
człowieka, ale postrzeganego w aspekcie jego przemijalności i tymczasowości, jego ubóstwa i zależności od
przypadku. Ma to nam powiedzieć, że zbawienie przyniesione przez Boga, który stał się ciałem w Jezusie
z Nazaretu, dotyczy człowieka w jego konkretnej rzeczywistości i niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajduje.
Bóg wszedł w ludzką naturę, by ją uzdrowić ze wszystkiego, co ją oddziela od Niego, by pozwolić nam,
w Jego Synu Jednorodzonym, zwracać się do Niego imieniem «Abba, Ojcze» i być naprawdę dziećmi Bożymi.
(Benedykt XVI)

