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temat numeru

Ewangelia w czasach internetu
Świat, do którego Jezus Chrystus posłał Apostołów, różnił się od naszego. Tylko ludzie byli bardzo
podobni.

życie kościoła

III wojna światowa trwa
Po amerykańskim zamachu na gen. Sulejmaniego i wstrzemięźliwej odpowiedzi Iranu świat
odetchnął z ulgą. Trzecia wojna nie wybuchnie! To nieprawda. Ona trwa, tylko w kawałkach –
przekonuje papież Franciszek.
punkt widzenia

Sąd nad dyscypliną sędziów
Bruksela uznała, że Polska nie ma prawa dyscyplinować sędziów. Komisja Europejska skierowała
w tej sprawie kolejny wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE.

sprawy rodzinne

Dzieci w sieci
Niektóre treści dostępne w internecie i czas poświęcony cyfrowej rozrywce stanowią realne
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci.
Jak je chronić?
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„Realne zagrożenie” – to temat zasygnalizowany na okładce najnowszej „Niedzieli”. Chodzi o stałą
obecność dzieci w sieci internetowej. Co zrobić, gdy dziecko nie pozwala się odkleić od ekranu smartfona?
Jak je przekonać, że oprócz świata wirtualnego jest świat realny? O tym w artykule „Dzieci w sieci”.
Ludzka tęsknota za Bogiem jest odwieczna i niezmienna, zmienia się jednak świat. Postęp
techniczny, zwłaszcza internet, to cenne narzędzie informacji, ewangelizacji i formacji. Jak z milionów
informacji wybrać te wartościowe? – to temat najnowszej „Niedzieli” i artykułów: „Ewangelia w czasach
internetu”, „Internet + ewangelizacja = sukces?” oraz „Dziennikarz w czasach dezinformacji”.
„Czy możliwy jest dialog z islamem?”
W Europie przybywa meczetów. Czy rosnąca liczba wyznawców islamu stwarza zagrożenie? Czy islam
jest religią pokoju – jak głosi Koran? O czym możemy dyskutować z muzułmanami?”Niedziela” rozmawia
z ekspertem w tej dziedzinie – prof. Eugeniuszem Sakowiczem z UKSW, teologiem i religioznawcą.
„Słów kilka o religijności Polaków”
Na religijnej mapie Europy Polska ciągle jest zieloną wyspą. Tak wynika z danych statystycznych
najnowszego rocznika Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020, przygotowanego przez
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza. Ale to nie znaczy, że możemy
biernie przyglądać się sytuacji.

MYŚLI NA NIEDZIELĘ 26 STYCZNIA BR. – III NIEDZIELA ZWYKŁA
Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza – Mt

4, 12-23

Ewangelista Mateusz nawiązuje w Ewangelii do Proroka Izajasza mówi że, Lud, który siedział w ciemności, ujrzał
światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Misja odkupieńcza Chrystusa jest dla każdego
człowieka, On przyszedł głosić dobrą nowinę o zbawieniu, On przynosi światło pełnego objawienia Boga Ojca miłosiernego
w słowach czynach a zwłaszcza w Paschalnej Ofierze odkupienia. (Ks. Jan Koclęga)
Ta prorocza zapowiedź urzeczywistniła się w Jezusie Chrystusie. Swoim przepowiadaniem, a potem śmiercią
i zmartwychwstaniem On wypełnił dawne obietnice, otwierając głębszą i powszechną perspektywę. Zapoczątkował wyjście
już nie tylko ziemskie, historyczne, czyli tymczasowe, lecz radykalne i ostateczne: przejście z królestwa zła do Królestwa
Bożego, spod panowania grzechu i śmierci pod panowanie miłości i życia. Dlatego nadzieja chrześcijańska jest czymś więcej niż
słusznym oczekiwaniem wyzwolenia społecznego i politycznego, ponieważ tym, co Jezus zapoczątkował, jest nowa ludzkość,
która pochodzi «od Boga», ale jednocześnie rodzi się na tej naszej ziemi, w takiej mierze, w jakiej pozwala, by wydawał w niej
owoce Duch Pański. (Benedykt XVI)

