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RODZINA ULMÓW

– W Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez
władzę, w USA to my zarządzamy naszą władzą
i jesteśmy wolnymi obywatelami – mówi „Niedzieli”
Wojciech Cejrowski, podróżnik, komik, przedsiębiorca
zamieszkały w Arizonie
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WIEM, ŻE TO BÓG MNIE URATOWAŁ

Kiedy po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę świata Józef Ulma wszedł w dorosłe życie. Gospodarował
z pasją i wdrażał zasady nowoczesnego gospodarowania, działał w Związku Mszalnym Diecezji Przemyskiej
i Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i innych. Założył kochającą się i szczęśliwą rodzinę. Maria Szulikowska
przypomina na łamach „Niedzieli” sielankę, którą przerwał wybuch II wojny światowej i to, że cztery lata później
Ulmowie wraz z dziećmi i zginęli z rąk niemieckiej żandarmerii ratując życie ośmiroga Żydów.

BÓG NAS STWORZYŁ WOLNYMI
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Polacy ratujący Żydów

temat numeru: Polacy ratujący Żydów

spotkanie
z Wojciechem Cejrowskim
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CZY OZON POMOŻE POKONAĆ
KORNIKA DRUKARZA
Z prof. Marianno Franzinim rozmawia Włodzimierz
Rędzioch

Z Arturem Dreifingerem – Żydem ocalonym w Polsce
w czasie okupacji – rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

niedziela młodych

NIEKORZYSTNA PRZYSIĘGA
Gdybym wiedział... Gdybym mógł wybrać jeszcze raz...
Co robimy w sytuacji, kiedy nasza przysięga zaczyna
uwierać? Kiedy okazuje się, że wcale nie jest tak
różowo, jak to sobie wyobrażaliśmy?

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
WYDANIE CYFROWE (e.niedziela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 11. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 18 MARCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Sakramenty i pieniądze – ks. Marek Łuczak
Zbawcze owoce ofiary Pana Jezusa na krzyżu są bezcenne. Mówienie zatem o cenie za chrzest czy ślub nie ma
sensu, więc papież Franciszek ma rację. W mocno nagłaśnianej ostatnio jego wypowiedzi nie chodziło jednak
o rewolucję, ale o przesunięcie akcentów, o lepsze porozumienie między kapłanami i wiernymi.
Zamordowani, lecz niezwyciężeni – Lidia Dudkiewicz
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką będzie obchodzony 24 marca
– to rocznica zamordowania w 1944 r. przez Niemców rodziny Ulmów z Markowej za to, że dała schronienie
Żydom. Niemcy „nie darowali życia nawet dzieciom, z których najstarsze miało osiem lat, a najmłodsze
półtora roku; siódme dziecko nie zdążyło jeszcze przyjść na świat, zaczęło się rodzić w trakcie egzekucji”. Ten
dzień upamiętnia Polaków, którzy sprzeciwiali się polityce Hitlera wobec ludności żydowskiej i wielu z nich
zostało „zlikwidowanych” wraz z Żydami, których ukrywali – tak jak cała rodzina Ulmów.
Bóg nas stworzył wolnymi – Wojciech Cejrowski
W Polsce modlitwa przed jedzeniem w restauracji budzi zdziwienie, często zażenowanie – że to przesada
i dewocja. W USA jesteś wolny, więc masz prawo być, kim chcesz, i głosić to całemu światu; masz prawo
publicznie żyć na chwałę Pana. „Niedziela” proponuje bardzo oryginalne spojrzenie na polskie sprawy z
perspektywy amerykańskiej. Komentuje Wojciech Cejrowski, który uparcie nazywa siebie komikiem, ale
wydaje się, że jest człowiekiem poważnie zatroskanym o polskie podwórko.
Myśli do kazania na V niedzielę Wielkiego Postu – 18 marca 2018 r.
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
Jezus był prawdziwym Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem. We wszystkim podobny nam –
z wyjątkiem grzechu. Ale choć był bez grzechu, to przecież doświadczał na sobie skutków grzechu innych.
Jezus nam przypomina: „Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne”. Niedobra, chora jest miłość własnego życia, która owocuje czynieniem zła.
Natomiast „nienawiść” w powyższym zdaniu nie oznacza lekceważenia życia, które jest Bożym darem, ale
świadomość, że doczesność to nie wszystko, że trzeba nam wybierać dobro, a nie zło, nawet jeśli może to
zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu (o. Dariusz Kowalczyk SJ).
Chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie (Karl Rahner).
Męczennik to jest człowiek, który mierzy się z prawdą za cenę własnego życia. I w ten sposób staje się
świadkiem Bożej prawdy w świecie (św. Jan Paweł II).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu: 605363-701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
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