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po rzymskim szczycie

MISJONARZE MOCĄ DUCHA

NADUŻYCIA NA NIELETNICH PLAGA
GLOBALNA

Z bp. Jerzym Mazurem SVD – przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji –
rozmawia Grzegorz Polak

Z ks. Fortunato Di Noto – szefem Stowarzyszenia
Meter, który od 30 lat walczy z wykorzystywaniem
seksualnym dzieci oraz z pedopornografią – rozmawia
Włodzimierz Rędzioch

w sanktuarium Dzieci Fatimskich
w Szczecinie

dla dobra dziecka

niedziela młodych

DOTYK NIEBA

KATECHEZA W SZKOLE JEST KONIECZNA

TOBIASZ CZYLI TAM I Z POWROTEM

Pan Bóg ciągle i na różne sposoby okazuje nam swoje
miłosierdzie. Czasem jesteśmy tym zaskoczeni, jak
mogli to odczuć uczestnicy uroczystości odpustowej
23 lutego br. w sanktuarium Dzieci Fatimskich
w Szczecinie

Z bp. Markiem Mendykiem – biskupem pomocniczym
diecezji legnickiej i przewodniczącym Komisji
Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski – rozmawia ks. Waldemar Wesołowski

Księga Tobiasza to chyba najbardziej barwna opowieść
Pisma Świętego. Ten hebrajski romans przygodowy
uczy nas wiele o życiu i nadal pozostaje aktualny
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 11. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 17 MARCA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Misjonarze mocą Ducha
W II niedzielę Wielkiego Postu nazywaną „Ad Gentes” przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Z tej okazji rozmowa z bp. Jerzym Mazurem SVD, który niedawno odwiedził polskich
misjonarzy w Papui-Nowej Gwinei i dzieli się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami na temat ich posługi
w tym egzotycznym kraju. Do tekstu dołączone są wyjątkowe egzotyczne fotografie.
Nadużycia na nieletnich – plaga globalna
W przemówieniu wygłoszonym 24 lutego br., na zakończenie spotkania poświęconego ochronie nieletnich
w Kościele, papież Franciszek dał wyraźnie do zrozumienia, że w skali światowej nadużycia seksualne
kapłanów są czymś marginalnym. Z dostępnych danych wynika, że tymi, którzy w największym stopniu
dopuszczają się wykorzystywania, czyli przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej, nie są kapłani, jak
próbują narzucić światowej opinii publicznej media, ale rodzice, krewni, mężowie małoletnich żon, trenerzy
i wychowawcy. Na temat tego palącego problemu wypowiada się ks. Fortunato Di Noto, który od 30 lat
walczy z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz pedopornografią.
Katecheza w szkole jest konieczna
W ostatnim czasie znowu coraz częściej słychać głosy podważające zasadność obecności katechezy w szkole.
Tymczasem, jak podkreśla bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania KEP: – Katecheza
w szkole to wychowanie do wartości. Dopiero kiedy usuwano religię ze szkół, zdawano sobie sprawę, że
jest ona bardzo ważnym elementem kształcenia i wychowania. O racjach obecności katechezy w szkole
przeczytamy w rozmowie z bp. Mendykiem.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 17 MARCA 2019 R. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania
Zbawienie jest darem Boga, ale nie dokonuje się to bez ludzkiego: Tak, chcę być zbawiony, okaż mi,
Panie, swoje miłosierdzie. Życie wieczne w niebie to m.in. przekształcenie naszego ciała ziemskiego w ciało
chwalebne. Nie wiemy, czym takie ciało przemienione jest. Ale Jezus zaświadczył o nim w wydarzeniu
Przemienienia na górze Tabor. (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Chcesz się przekonać, że Mojżesz zawsze jest z Jezusem, to znaczy Prawo jest zawsze z Ewangelią?
Niechaj pouczy cię o tym Ewangelia: „Gdy Jezus przemienił się w chwale, wówczas Mojżesz i Eliasz razem
z Nim ukazali się w chwale”; dowiadujesz się w ten sposób, że Prawo, Prorocy i Ewangelie zawsze zbierają
się w jednym miejscu i wciąż trwają w jednej chwale. Zresztą nawet Piotrowi, gdy chciał im wznieść trzy
przybytki, Pismo zarzuciło niezręczność jako temu, kto nie wiedział, co ma powiedzieć. Prawo bowiem,
prorocy i Ewangelie mają nie trzy przybytki, ale jeden, a jest nim Kościół Boży” (Orygenes).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

