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Hanna Chrzanowska

beatyfikacja

W CISZY SŁYCHAĆ NAJLEPIEJ

Z BISKUPEM WOJTYŁĄ SZŁA DO CHORYCH

O swoim powołaniu do życia klauzurowego siostry bernardynki mówią, że jest to „wybór większej miłości”. Istotą
ich życia zamkniętego w obrębie klasztornych murów jest modlitwa i więź z Jezusem. Reportaż z klasztoru sióstr
bernardynek w Świętej Katarzynie w Górach Świętokrzyskich przygotowała dla „Niedzieli” Agnieszka Dziarmaga.

Z ks. Mieczysławem Niepsujem, rzymskim
postulatorem procesu beatyfikacyjnego krakowskiej
pielęgniarki rozmowia z Maria Fortuna-Sudor

23 kwietnia uroczystość
św. Wojciecha

Zofia Kossak 50. rocznica
śmierci

niedziela młodych

Z CZECH PRZEZ POLSKĘ DO NIEBA

DECH CHRZEŚCIJAŃSTWA RZECZYWISTEGO

TO TAKIE PROSTE...

Święty Wojciech został biskupem Pragi w wieku
27 lat. Do katedry miał wejść boso, co było symbolem
jego ewangelicznej pokory. Hagiografowie piszą też
o jego wielkiej wrażliwości na biednych.

Zofię Kossak znamy, jako autorkę wybitnych powieści
historycznych, więźniarkę Pawiaka i Auschwitz, osobę,
ratującą Żydów i zmuszoną okolicznościami do
emigracji i pracy fizycznej na angielskiej farmie.

Jako małżonkowie mamy się uświęcać. To droga
dość wyboista, na której prócz chwil pełnych radości
są też upokorzenia, stawanie w trudnej prawdzie
o sobie, umiejętność przebaczania i ustępowania
w dochodzeniu własnych racji.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 16. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 22 KWIETNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
„Z biskupem Wojtyłą szła do chorych” [rozmowa z ks. Mieczysławem Niepsujem]
28 kwietnia 2018 r. w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki Hanny
Chrzanowskiej. W centrum jej życia duchowego były Ewangelia i Eucharystia. Osobiste spotkanie z Panem
Jezusem uświadomiło jej, że posługa pielęgniarki jest powołaniem – rozmowa z ks. Mieczysławem Niepsujem
– postulatorem w procesie beatyfikacyjnym.
„Historia, która łączy”. 75. rocznica powstania w getcie warszawskim [Bogdan Kędziora]
Nie było w Europie drugiego miasta, które tak odważnie, nieustępliwie sprzeciwiłoby się hitleryzmowi, jak
Warszawa. Polacy i Żydzi, wywołując powstania w getcie żydowskim (1942) i warszawskie (1944), pokazali,
jak walczy się do końca – napisał Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. Czytamy jak Polacy z
narażeniem życia ratowali i wyprowadzali Żydów z getta.
Arena bitwy o życie [Lidia Dudkiewicz]
To w bolszewickiej Rosji rozpoczęło się ludobójstwo uderzające w najsłabszych. Drugim krajem w Europie,
który wprowadził nieograniczone prawo zabijania nienarodzonych dzieci były nazistowskie Niemcy. Dziś
ludzie domagają się tego samego „prawa” w imię „postępu”. W tym kontekście jeden z biskupów zapytał: –
Czy jeżeli ludożerca je widelcem i nożem, to jest postęp? Ten niby postęp wyraził się ostatnio na rzymskiej
ulicy, a dotyczył plakatu, który musiał być zdjęty decyzją miejskich władz, bo pokazywał 11-tygodniowe
dziecko.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 22 KWIETNIA 2018 – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Jezus jest dobrym pasterzem
Wiara opiera się na usłyszanym słowie Bożym, ale trzeba byłoby mieć zamknięte uszy, żeby nie
słyszeć wyjątkowych roszczeń Jezusa. On jest Jedynym Dobrym Pasterzem, który życie swoje oddaje za
owce. Dlatego miał prawo powiedzieć: „Nikt Mi go [życia] nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać” (J 10, 18). Kościół w swojej apostolskiej działalności realizuje
zbawcze pragnienie Chrystusa „przyprowadzenia do Boga owiec, które nie są z Jego zagrody” (por. J 10, 16)
(Abp Wacław Depo).
Ewangelia św. Jana w rozdziale 10. opisuje nam szczególne fragmenty związku łączącego Chrystusa
Pasterza z Jego owczarnią, związek tak ścisły, że nikt nigdy nie będzie mógł wyrwać owiec z Jego rąk. Są one
bowiem złączone z Nim więzią miłości i wzajemnej znajomości, która zapewnia im nieskończony dar życia
wiecznego (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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