Zapraszamy do lektury „Niedzieli” nr 18 na 4 maja 2014 r.
Proponujemy m.in. artykuły:
Niebo otwarte nad światem
Cały świat czekam na ten dzień. 27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek ogłosił świętymi
dwóch papieży naszych czasów. Była to niespotykana wcześniej w dziejach uroczystość
z udziałem czterech papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII, wyniesionych do chwały ołtarzy,
oraz papieża Franciszka i papieża seniora Benedykta XVI. W „Niedzieli” – kazanie
kanonizacyjne, relacja z wydarzeń w Watykanie na gorąco, reportaż z pielgrzymowania
pociągiem na kanonizację.
Jan XXIII - ludzki, ojcowski, uśmiechnięty
Ks. Bolesław Filipiak, , wieloletni sekretarz kard. Augusta Hlonda, od 1947 r., wydał
w 1968 r. „Listy z Rzymu”. W książce tej wiele miejsca poświęca Janowi XXIII, którego
podobnie jak jemu współcześni nazywa Papieżem Dobroci, chrześcijańskim humanistą
i troskliwym pasterzem Kościoła.
Cud za wstawiennictwem Jana Pawła II
O swoim uzdrowieniu z choroby Parkinsona za wstawiennictwem Jana Pawła II opowiada
na łamach „Niedzieli” s. Marie Simon-Pierre Normand, skromna francuska zakonnica.
Jakiś głos wezwał mnie, abym wstała z łóżka
Po beatyfikacji Jana Pawła II wystarczyło stwierdzenie nowego cudu, aby ogłosić go
świętym. Dokładnie w dzień beatyfikacji cud ten dokonał się w Kostaryce. Cudownie została
uzdrowiona z tętniaka mózgu Floribeth Mora Díaz, z którą wywiad dla „Niedzieli”
przeprowadził Włodzimierz Rędzioch.
Jak mniszki pisały ikonę Świętego Pielgrzyma Świata
Polskie mniszki, karmelitanki bose, mieszkające w klasztorze na maleńkiej islandzkiej wyspie
oblanej lodowatymi wodami Atlantyku, mają w swojej kaplicy ikonę kanonizacyjną Jana
Pawła II. Napisała ją jedna z mniszek. „Niedziela” pisze, jak ikona świętego Jana Pawła II –
pielgrzyma świata dotarła z Islandii do Polski.
Idę z Wami łowić ryby Boże
Lidia Dudkiewicz prezentuje sylwetkę wyjątkowej kobiety Marii Okońskiej, najbliższej
współpracowniczki kard. Stefana Wyszynskiego, inspirującej ważne wydarzenia w polskim
Kościele. Maria Okońska jako młoda dziewczyna odkryła świętość jako wyjątkową szansę
dla człowieka i przez całe swoje długie życie wzywała innych do świętości w zwyczajnej
codzienności.
Jan Paweł II – lekcja miłości Boga i człowieka
Abp Józef Michalik zdradza, że otrzymał jeszcze za życia Jana Pawła II, po zamachu,
pierwsze zakrwawione opatrunki z kliniki Gemelli. – Panowało przekonanie, że trzeba je

zachować, bo to jest człowiek niezwykły, święty – wyjaśnia w rozmowie ks. inf. Ireneuszem
Skubisiem.
Święty Papież Jasnogórskiej Matki
Kard. Stefan Wyszyński wyprowadził nas z niewoli, jak Mojżesz naród wybrany z Egiptu, zaś
Jan Paweł II wprowadził nas do ziemi wolności – pisze o. Jan Pach, wskazując na
uformowanych przez Jasnogórską Matkę i Królową narodu polskiego opatrznościowych
i świętych pasterzy, którzy uratowali Kościół w Polsce oraz naród przed nawałnicą
komunizmu.
Polityka nękania sąsiadów
Można przypuszczać, że prawdziwym powodem obecnego rosyjskiego embarga na polską
i litewską wieprzowinę jest rosyjska polityka nękania sąsiadów – mówi w wywiadzie dla
„Niedzieli” dr. Zbigniew Kuźmiuk.

