niedziela
T

Y

G

O

nr 42

temat numeru: 100. rocznica objawień fatimskich

D

N

I



K

K

A

T

O

L

I

C

K

I

15 X 2017

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
patron pogodzonej Polski

PORTUGALIA W ŚWIETLE FATIMY

WŁOSKI DZIENNIKARZ WSPOMINA DRAMATY
„SWOJEJ” POLSKI

Lenin uważał, że najbardziej antyklerykalną stolicą na świecie jest Lizbona. Brutalne prześladowania Kościoła
trwały tutaj od rewolucji w 1910 r. Bojówki, zwane „białymi mrówkami”, mordowały duchownych i świeckich
katolików. O sytuacji w Portugalii w czasie objawień w Fatimie pisze w „Niedzieli” Grzegorz Górny.

Z Luigim Geninazzim rozmawia Włodzimierz Rędzioch

film

„Dwie korony”

fenomen Muzeum
Powstania Warszawskiego

NIE ZNAŁEM O. MAKSYMILIANA

DZIEŃ GRANICZNY KATALONII

Czy Adam Woronowicz, który grał już filmowego
ks. Popiełuszkę, a ostatnio o. Kolbego jest „świętym”
aktorem? Czy do przyjęcia roli w filmie „Dwie korony”
skłoniły go motywy religijne? Na łamach „Niedzieli”
znany aktor odpowiada na pytania Artura Stelmasiaka.

Barcelończycy mówią, że ich rzeczywistość dzieli się
na „przed” i „po” referendum. I tak naprawdę nie wiadomo, która z nich jest lepsza – sytuację w Katalonii
komentuje w „Niedzieli” Maciej Kaczor.

ZAMÓW

niedziela młodych

BĄDŹ POZYTYWNYM WOJOWNIKIEM

– czyli, jak młodzi mężczyźni walczą o sprawy
najwyższej wagi.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 42. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 15 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
PAMIĘTAMY O NASZYCH ZMARŁYCH

-

ZA TYDZIEŃ – KARTA NA WYPOMINKI
czyli:
rubryki do wpisania zmarłych na wypominki
informacja o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych
warunki uzyskania odpustu zupełnego
zachęta do zamówienia Mszy św. za zmarłych

Cena bez zmian – 5 zł
*
Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko im pomaga, lecz sprawia także, że staje się skuteczne ich
wstawiennictwo za nami.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „To biskup dla ludzi” – sylwetka bp. Jana Chrapka – kapłana, który zmienił życie wielu ludzi. Świadectwa
mamy i brata.
* Portugalia w świetle Fatimy – Grzegorz Górny o cudach fatimskich, w setną rocznicę objawień.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
„Bądź pozytywnym wojownikiem” – czyli, jak młodzi mężczyźni walczą o sprawy najwyższej wagi.
15 PAŹDZIERNIKA 2017 – XXVIII Niedziela zwykła
Myśli do kazania:
Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Ewangelia dzisiejszej niedzieli wypełniła się dosłownie. Zaproszonymi do Królestwa Boga, na wielką ucztę
życia wiecznego był Naród Wybrany. To Jezusowi Chrystusowi Bóg wyprawia ucztę. Zaproszeni wymówili
się, nie chcieli przyjść. Bóg nie rezygnuje z nich, wysyła inne sługi z zaproszeniem. Lecz oni zlekceważyli
to i poszli do swoich ważnych spraw, jak pole, kupiectwo, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich,
pozabijali. Ta ewangelia dotyczy więc nas wszystkich, jest dla naszego pouczenia. Przyjmę zaproszenie? Czy
zlekceważę? Może mam swoje ważniejsze sprawy niż życie wieczne? Swoje pole, swoje kupiectwo. Jak dużo
myślimy o chlebie a mało o niebie. Wyrazem gotowości przyjęcia zaproszenia na ucztę życia wiecznego jest
uczestnictwo we Mszy niedzielnej. Ona jest zapowiedzią i jednocześnie początkiem uczty życia wiecznego.
Jest jej antycypacją. (o. Stanisław Jarosz – paulin).
„Ewangeliczna przypowieść o uczcie weselnej skłania do refleksji nad odpowiedzią człowieka. Niektórzy
spośród zaproszonych w pierwszej kolejności nie przyjęli zaproszenia, ponieważ byli pochłonięci różnymi
sprawami; inni wręcz wzgardzili zaproszeniem króla, ściągając karę nie tylko na siebie, ale na całe miasto.
Król jednak nie zniechęcił się i wysłał swoje sługi, by znaleźli innych biesiadników, którzy zapełniliby salę
biesiadną. Tak więc odrzucenie zaproszenia przez pierwszych poskutkowało rozszerzeniem go na wszystkich,

a szczególnie na ubogich i odrzuconych. To właśnie dokonało się w misterium paschalnym: wielka potęga
zła została pokonana przez wszechmoc Bożej miłości. Zmartwychwstały Pan może już zaprosić wszystkich
na ucztę radości paschalnej, On sam da biesiadnikom szatę weselną, symbol bezinteresownego daru łaski
uświęcającej.” (Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej, 12.10.2008).
WYDANIA DIECEZJALNE „NIEDZIELI” PROPOZYCJE:
„Niedziela Częstochowska” – „Bóg upomniał się o to miejsce” – jaka jest parafia personalna w Częstochowie.
„Niedziela w Warszawie” – Jak Warszawa modliła się na granicach.
„Niedziela Wrocławska” – Księżna czynu i miłosierdzia – specjalny dodatek na zakończenie Roku
Jadwiżańskiego.
„Niedziela Małopolska” – „Z Bogiem na turystycznym szlaku”.
„Niedziela Łódzka” – „Cierpliwa, dobra, kochana i Boża” – portret niezwykłej zakonnicy.
„Niedziela Kielecka” – „Średniowieczne autentyki i falsyfikaty, pamiętniki i kapłańskie wspomnienia” –
odwiedzamy archiwum diecezjalne.
„Niedziela Lubelska” – Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie nazywana papieską, bowiem 30 lat temu, 9
czerwca 1987 r., przy murach wznoszonej świątyni Jan Paweł II sprawował Eucharystię dla ponadmilionowej
rzeszy wiernych.
„Niedziela na Podbeskidziu” – „Tu liczy się człowiek” – o pierwszym hospicjum w Bielsku- Białej.
„Niedziela Podlaska” – Wspominamy niezwykłą zakonnicę – siostrę Edytę Sumę.
„Niedziela Przemyska” – „Dzieło pomocy powołaniom” – rozmowa z abp. Adamem Szalem.
„Niedziela Rzeszowska” – „Diecezja w internecie”, czyli gdzie najwięcej informacji o Kościele rzeszowskim.
„Niedziela Sandomierska” – Srebrny jubileusz i konsekracja w Nietulisku Dużym.
„Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” – Niesamowita historia wielkopiątkowego krzyża św. Jana Pawła II.
Krzyż ten właśnie zakończył peregrynację po diecezji.
„Niedziela Sosnowiecka” – Świątynia w Srebrnym Grodzie – konsekracja w Olkuszu.
„Niedziela Świdnicka” –  pierwszy na świecie koronowany fresk Matki Bożej.
„Głos z Torunia” – „To nie instytucja, ale wspólnota ludzi pięknych sercem” – o 25 latach pracy Caritas
Diecezji Toruńskiej.
„Aspekty” – Nie siedzą na kanapie z zakasanymi rękami – 6-lecie działalności „Młodych Jana Pawła II” z
parafii św. Barbary w Gaworzycach.
„Niedziela Legnicka” – „Różaniec do granic” – reportaż z granicy diecezji.
„Kościół nad Odrą i Bałtykiem” – „Zawsze modlę się przed startem” – opowiada Ewa Durska, 40-letnia
paraolimpijka z Nowogardu.

