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RZEŹBIARZ BOŻEGO OBJAWIENIA

KATOLICKI GIGANT MEDIALNY

Fenomen Benedykta XVI można sprowadzić do prostego zdania: Jako jeden z najwybitniejszych teologów dał
ludzkości odpowiedzi na najistotniejsze kwestie podejmowane przez myślicieli niemal całego świata. Mówiąc
precyzyjniej: jego niewątpliwy geniusz wyrażał się nie tyle w błyskotliwych odpowiedziach, ile w trafnych
pytaniach. O papieżu prowadzonym przez Opatrzność pisze w „Niedzieli” ks. Marek Łuczak.

IV Synod Archidiecezji Łódzkiej
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rodzina

wierność małżeńska

Z o. Livio Fanzagą SchP – dyrektorem Radia Maria –
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

niedziela młodych

PRZESTRZEŃ OTWARTA DLA KAŻDEGO

RAZ I NA ZAWSZE

WYSTARCZY KOCHAĆ

Z abp. Grzegorzem Rysiem – metropolitą łódzkim –
rozmawia Lidia Dudkiewicz

Wiele małżeństw katolickich przeżywa
duże trudności. W jaki sposób można pomóc małżonkom, aby zwycięsko przeszli przez wszelkie kryzysy?

„Chciałem pomóc biedniejszemu od siebie. Po czasie
okazało się, że to ja otrzymałem najwięcej” – takie
słowa często można usłyszeć wśród osób, które
angażują się w różne formy wolontariatu

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 15. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 15 KWIETNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Epoka Ratzingera [Lidia Dudkiewicz]
16 kwietnia br. papież senior Benedykt XVI obchodzi 91. urodziny. Wydana ostatnio biografia pt. „Świadek
Prawdy”, autorstwa Elio Guerriero jest próbą podsumowania fenomenu Benedykta XVI i „epoki Ratzingera”,
człowieka, który zmienił Kościół i wpłynął na losy świata. Bezkompromisowość Benedykta XVI w ukazywaniu
i obronie fundamentalnych prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.
Katolicki gigant medialny [Wywiad z o. Livio Fanzaga SchP]
Dyrektor międzynarodowej sieci pod nazwą Radio Maria jest o. Livio Fanzaga SchP. O. Fanzaga podkreśla,
że to cud, że w krótkim okresie czasu stacje powstały na 5 kontynentach: 28 w Europie, 22 w Ameryce, 21
w Afryce oraz 6 w Azji i Oceanii. Celem Radia, które ma w sumie 77 stacji radiowych w 71 krajach jest
umacnianie wiary ludzi przez modlitwę i ewangelizację.
W krakowskim domu Matejki [Mateusz Wyrwich]
Jego obrazy na długie lata zawładnęły wyobraźnią Polaków. „Batorego pod Pskowem”, „Hołd pruski”, „Bitwę
pod Grunwaldem” widzimy tak, jak namalował Jan Matejko – reportaż z domu artysty, obecnie jego muzeum,
przy ul. Floriańskiej w Krakowie, gdzie Matejko przyszedł na świat i gdzie zmarł.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 15 KWIETNIA 2018 – III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma
W Ewangelii wspomniani są uczniowie, którzy w Emaus rozpoznali Jezusa przy łamaniu chleba.
Moglibyśmy żałować, że nie mamy sposobności, by namacalnie spotkać Zbawiciela, ale przecież możemy
Go dotknąć, przyjąć, spożyć w Eucharystii, którą pierwsi chrześcijanie nazywali właśnie łamaniem chleba.
Prośmy Ducha Świętego, by nasze serca pałały, kiedy słuchamy słowa Bożego, kiedy przystępujemy do
Eucharysti (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Podobnie jak dwaj uczniowie rozpoznali Jezusa po łamaniu chleba, tak i dzisiaj również my przy
łamaniu chleba rozpoznajemy Jego obecność. Uczniowie z Emaus rozpoznali Go i przypomnieli sobie chwile,
gdy Jezus łamał chleb. Łamanie chleba przywodzi nam na pamięć pierwszą Eucharystię sprawowaną w
kontekście Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus połamał chleb i w ten sposób antycypował swoją śmierć
i zmartwychwstanie, dając uczniom samego siebie. Jezus łamie chleb również z nami i dla nas, staje się dla
nas obecny w świętej Eucharystii, daje nam samego siebie i otwiera nasze serca. Również i my w świętej
Eucharystii i w spotkaniu z Jego słowem możemy spotkać i poznać Jezusa przy tym podwójnym Stole –
Słowa oraz konsekrowanego Chleba i Wina. W ten sposób w każdą niedzielę wspólnota przeżywa na nowo
Paschę Pana i przejmuje od Zbawiciela Jego testament miłości i braterskiej służby (Benedykt XVI).
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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