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temat numeru

Widzialna jedność jest naszym celem
O jedności budowanej każdego dnia, małżeństwach mieszanych i niezrozumiałej krytyce ekumenizmu z bp. Krzysztofem Nitkiewiczem, ordynariuszem sandomierskim i przewodniczącym Rady
ds. Ekumenizmu KEP, rozmawia ks. Jarosław Grabowski, redaktor naczelny Niedzieli.

życie kościoła

Z czym walczy Franciszek
Papież Franciszek ma kilka precyzyjnie określonych głównych celów swojego pontyfikatu. To jego
top agenda – kwestie najwyższej wagi.

sprawy rodzinne

Rozbroić bombę
Jak sobie radzić w kryzysie, gdy przychodzą sprzeczki, kłótnie, ciche dni? Gdy konflikt narasta,
pogłębia się i jest coraz gorzej? Małżeńska rozmowa... tylko czy aż?

nasza rozmowa

Dziewczyna z nieba
Skromna, życzliwa i odważna. W 2019 r. zdobyła mistrzostwo świata w akrobacji szybowcowej.
Pokonała zawodników z 13 państw. Jest pierwszą kobietą w historii, która zdobyła ten tytuł.
Z Patrycją Pacak rozmawia Krzysztof Tadej.
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Już po raz 112. obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O tym dlaczego
ekumenizm stanowi kamizelkę ratunkową nie tylko dla chrześcijan, ale dla całej ludzkości mówi
w wywiadzie pt. „Widzialna jedność jest naszym celem” bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz
sandomierski i przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP.
Miłość sprawia, że związek małżeński zawierają osoby różnych wyznań. Czy życie w takiej
rodzinie jest trudniejsze? O tym w artykule „Pomieszani w miłości”.
W temat numeru najnowszej „Niedzieli”, który brzmi: „Ekumenizm. Kurs na jedność”
wpisuje się również artykuł „Łączy nas Chrystus”. To odpowiedź na pytanie czego katolicy mogą
nauczyć się w kwestiach wyznawania wiary od prawosławnych i luteran i odwrotnie.
Jakie główne cele wytyczył sobie papież Franciszek? Wiemy, że priorytetem jest troska
o najuboższych, a także dialog między religiami. Inne punkty top listy Papieża prezentuje artykuł
„Z czym walczy Franciszek”.
Gorącym tematem serwisów informacyjnych jest sytuacja w Iranie. Dlaczego zabito gen.
Kassema Sulejmaniego? Czy dojdzie tam do wojskowego starcia?”Perski węzeł gordyjski”, to
komentarz o napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
MYŚL NA NIEDZIELĘ 19 STYCZNIA BR. – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Duch Święty spoczął na Jezusie – J 1, 29-34
Rozstrzygające objawienie i poznanie Jezusa otrzymał Jan Chrzciciel, gdy zawiesiwszy swój
sąd, zgodził się ochrzcić Jezusa, czyli potraktować Go jakby był jednym z… grzeszników. Widok
Jezusa, Bożego Baranka, gotowego obarczyć się grzechami wszystkich ludzi – wywołał „falę”
miłosnych wyznań. (…) Dopiero to (nadprzyrodzone) objawienie, dokonane przez Ojca i Ducha
Świętego wobec Jezusa, pozwoliło Janowi zyskać pewność i złożyć świadectwo wszem i wobec:
«Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie
przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”». (o. Krzysztof
Osuch SJ)
Wypełnienie swojej misji przez tego nowego Sługę Pańskiego uzależnione było również od
wylania na Niego Ducha Bożego, ducha ognia. Z pewnością – od momentu swojego poczęcia – Jezus
posiadał już Ducha (por. Mt 1,20; Łk 1,35), jednakże w chrzcie otrzymał na nowo namaszczenie
Duchem Świętym, co potwierdza św. Piotr w swoim przemówieniu w domu Korneliusza: „Bóg
namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu” (por. Dz 10,38). To nowe namaszczenie
było potrzebne nie dla Jezusa, ale dla wywyższenia Go w oczach Izraela jako Mesjasza i Zbawiciela
(por. Dominum et Vivificantem, 19). (Benedykt XVI)

