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14 X 2018

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

PAPIEŻ, KTÓRY NIE UMIERA

NASZ PAPIEŻ

40 lat temu – 16 października 1978 r. kard. Karol Wojtyła został papieżem. Pierwszym po 455 latach następcą
św. Piotra, który nie pochodził z Włoch (od czasów Hadriana VI, Holendra, którego pontyfikat trwał w latach
1522-23). Kard. Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowski i osobisty sekretarz Jana Pawła II, opowiada o tych
wyjątkowych, historycznych chwilach

Z ks. prof. Andrzejem Witko –
dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie –
rozmawia Maria Fortuna-Sudor

kanonizacja Pawła VI

DNA współczesnej młodzieży

CUD ZA PRZYCZYNĄ PAPIEŻA
„HUMANAE VITAE”

ZAINTERESOWANIA I AKTYWNOŚCI
MŁODZIEŻY

Z okazji kanonizacji Pawła VI z Vanną Tagliaferro,
matką Amandy, która miała się nie urodzić, rozmawia
Włodzimierz Rędzioch

Opinie o polskiej młodzieży są dziś podzielone. Zresztą sami młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, jacy są. Oko
socjologa pozwala jednak dostrzec pewne zmiany,
które zachodzą wśród młodego pokolenia.

ZAMÓW

niedziela młodych

KATOLIK SZUKA ŻONY
Kiedyś ludzie poznawali się na wiejskich zabawach lub
prywatkach. Później rozpoczęła się era Internetu i portali randkowych. Także tych katolickich. Jednak okazało
się, że wirtualny świat jest bardzo ubogi i pojawia się
coraz większa potrzeba organizowania spotkań w realu.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 41. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 14 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Za tydzień do „Niedzieli” na 21 października 2018 r. zostanie dołączony film
pt. „Wojna totalna. Zabić jak najwięcej”. Film pokazuje rozmiar strat osobowych poniesionych przez
Polskę w czasie II wojny światowej. Cena „Niedzieli” z filmem bez zmian – 5 zł.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Papież, który nie umiera
40 lat temu papieżem został kard. Karol Wojtyła. W rozmowie z „Niedzielą” kard. Stanisław Dziwisz
wspomina zaskoczenie świata na wieść o tym wyborze, nowe obowiązki, które musiał podjąć przy Ojcu
Świętym, jako jego sekretarz i odwagę z jaką Jan Paweł II od pierwszego dnia łamał watykański protokół.
Nasz Papież
Widok pamiątek po Janie Pawle II w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie wywołuje
u Polaków ogromne wzruszenie. Na 40. rocznicę wyboru muzeum przy ul. Kanoniczej przygotowuje nową
wystawę „Nasz Papież”.
Cud za wstawiennictwem Papieża „Humanae vitae”
Cud w cudzie, tak o narodzinach córki mówi Vanna Tagliaferro, która w sytuacji zagrożenia modliła się
o wstawiennictwo Pawła VI. Pierwszym cudem było jej nawrócenie, drugim narodziny Amandy. Ten cud
otworzył drogę do kanonizacji Pawła VI.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 14 X 2018 – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Rada dobrowolnego ubóstwa

Człowiek, który przybył do Jezusa, zadał Mu pytanie będące owocem szukania prawdziwej mądrości:
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Otrzymał odpowiedź zachęcającą do
zachowywania Bożych przykazań. Ponieważ je znał i od młodości zachowywał, Jezus spojrzał na niego
z miłością. Właśnie tak patrzy Jezus na każdego, kto idzie Bożą drogą życia. Jednak w przypadku niektórych
dobrych ludzi możliwe i potrzebne jest coś więcej, a mianowicie całkowita rezygnacja z dóbr doczesnych
i doraźnej pewności, jaką one dają. Jednak jest to wyzwanie niezwykle trudne i nie wszyscy potrafią mu
sprostać. Człowiek, na którego Jezus spojrzał z miłością, odszedł. Chciał być doskonały, ale mniejszym
kosztem. Patrząc na swoich uczniów, Jezus uświadomił im, jak wielkie ograniczenia nakłada pułapka
posiadania i bogactwa na tych, którzy pragną osiągnąć życie wieczne (Ks. prof. Waldemar Chrostowski).
W opowieści ewangelicznej św. Marek podkreśla, jak „Jezus spojrzał nań z miłością” (por. Mk 10,21).
W spojrzeniu Pana jest serce tego najbardziej szczególnego spotkania i całego doświadczenia chrześcijańskiego.
Chrześcijaństwo nie jest bowiem najpierw moralnością, ale doświadczaniem Jezusa Chrystusa, który kocha
nas osobiście, młodych lub starych, ubogich lub bogatych; kocha nas nawet wtedy, gdy odwracamy się od
Niego. W tej miłości tkwi źródło całego życia chrześcijańskiego i podstawowy powód dla ewangelizacji:
jeśli naprawdę spotkaliśmy Jezusa, musimy co najmniej świadczyć o Nim przed tymi, którzy nie zetknęli się
jeszcze z Jego spojrzeniem! (Benedykt XVI).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

