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BY MODLITWA ZA OJCZYZNĘ BYŁA JAK CHLEB POWSZEDNI
– Konkurs „Niedzieli” pt. „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” wywołał wielkie
modlitewne pospolite ruszenie. Cieszymy się, że mogliśmy dwa tysiące modlitw napisanych przez uczestników
konkursu dołączyć do tych, które powstawały poprzez wieki, którymi modlono się w intencji Polski i Polaków –
powiedziała redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz podczas kończącej konkurs uroczystej gali, która
odbyła się 2 czerwca 2018 r. w redakcyjnej auli
w 80. rocznicę wadowickiej
matury

KIEDY STUDIOWANIE JEST PRZYGODĄ,
A PRACA PASJĄ

WSPOMINA OSTATNI SZKOLNY KOLEGA
KAROLA WOJTYŁY

Z ks. prof. Stanisławem Dziekońskim, rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
rozmawia Andrzej Tarwid

Po raz ostatni zasiedli w ławkach wadowickiego
gimnazjum w pogodny dzień przed osiemdziesięcioma laty, 17 kwietnia 1938 r., gdy przygotowywali się do
matury.
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ks. Dolindo Ruotolo

temat numeru: modlitwa za Ojczyznę
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URODZIŁ SIĘ JAKO ŚWIĘTY
Z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem – dzięki któremu
polski czytelnik otrzymuje pierwszą próbkę dzieł
napisanych przez ks. Dolindo Ruotolo – rozmawia Lidia
Dudkiewicz

niedziela młodych

KOŚCIÓŁ MŁODYCH?
Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego tak mało
nas, młodych, włącza się w życie Kościoła? Podczas gdy dyskoteki, puby czy kluby fitness pękają
w szwach, w kościołach i wspólnotach młodzieży
wciąż jak na lekarstwo.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 23. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 10 CZERWCA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
– Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją
Prokurator generalny Zbigniew Ziobro przesłał do Trybunału Konstytucyjnego swoje stanowisko w sprawie
aborcji eugenicznej. Dokument jednoznacznie wskazuje, że zabijanie dzieci ze względu na podejrzenie
niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją.
– Urodził się jako święty
– Ks. Dolindo Ruotolo przemawia do nas bardzo mocno swoją postawą wewnętrznej radości w przeciwnościach.
Oznacza to, że znalazł on prawdziwe oparcie w życiu – podkreśla ks. prof. Robert Skrzypczak. W „Niedzieli”
rozmowa na temat tego niezwykłego kapłana, który uczy nas najkrótszej i najskuteczniejszej modlitwy: „Jezu,
Ty się tym zajmij!”.
– Wspomina ostatni szkolny kolega Karola Wojtyły
Po raz ostatni zasiedli w ławkach wadowickiego gimnazjum w pogodny dzień przed osiemdziesięcioma laty,
17 kwietnia 1938 r., gdy przygotowywali się do matury. Nie przypuszczali, że już wkrótce przyjdzie im złożyć
najtrudniejszy egzamin – z patriotyzmu. W „Niedzieli” wspomnienie Eugeniusza Mroza, ostatniego żyjącego
szkolnego kolegi Karola Wojtyły, w 80. rocznicę wadowickiej matury.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 10 CZERWCA 2018 R. – X NIEDZIELA ZWYKŁA
Szatan został pokonany
Zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa było i jest przedmiotem silnej kontestacji i sprzeciwu, które czasami
przybierają monstrualne rozmiary. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu stanowi perwersja wypaczająca to,
czego dokonał Chrystus, i uderzająca w Jego Boską tożsamość. Krótki epizod z przybyciem Matki i krewnych
Jezusa oraz odpowiedź, której On udziela, świadczą, że oto tworzy się Jego nowa rodzina. Złożona najpierw
z uczniów, a następnie z coraz szerszego grona wyznawców, ma za spoiwo więzi nie tylko krwi, lecz jeszcze
silniejszej solidarności, która wyraża się w zgodnym pełnieniu woli Bożej. Maryja i krewni Jezusa byli częścią
narodu Izraela. W początkach swej działalności Jezus daje poznać, że wraz z Jego przyjściem przywileje
wybrania i wypełnienia obietnicy wychodzą poza Izrael i stają się udziałem wszystkich, którzy w Niego
uwierzyli (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
„Rozumiemy, że człowiek może przez wiarę stać się bratem Pana, ale jakżeż można zostać Jego matką?
Bratem i siostrą Chrystusa jesteśmy przez wiarę, matką stajemy się przez głoszenie wiary. Wówczas bowiem
jakby rodzimy Pana w sercu słuchającego. Stajemy się jego matką również wówczas, jeśli za naszą sprawą
rodzi się w duszy bliźniego miłość Boża” (św. Grzegorz Wielki).
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”

