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wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

SYNOD O PRZYSZŁOŚCI KOŚCIOŁA

ALWERNIA – TU NA NOWO NARODZIŁO SIĘ
CHRZEŚCIJAŃSTWO

W przygotowaniach do XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów mają swój udział wszyscy
młodzi, którzy odpowiedzieli na skierowaną do nich przez Internet ankietę.

Z o. Eugeniem Barellim – byłym gwardianem sanktuarium Stygmatów – rozmawia Włodzimierz Rędzioch

kapłani w centrum uwagi

DOBRZE O KSIĘŻACH
NA 10-LECIE „OJCA MATEUSZA”
Pierwsze miesiące posługiwania w diecezji sandomierskiej były dla mnie intensywnym czasem poznawania
osób, miejsc i sytuacji. 9 października 2009 r. miałem
odprawić Mszę św. dla Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

ZAMÓW

o pedofilii

niedziela młodych

CZŁOWIEK JEST DROGĄ KOŚCIOŁA

W POSZUKIWANIU PIĘKNA

Każdy przypadek seksualnego wykorzystania dziecka
jest tym jednym za dużo. Dlatego trzeba robić
wszystko, co możliwe, aby zapobiegać takim aktom,
ze świadomością, że te działania nigdy nie będą
wystarczające

Patrzę w lustro... Co mówi do mnie moje odbicie?
Jakie emocje wywołuje? Czytałam kiedyś opowiastkę
o kobiecie: Kiedy ma 5 lat, widzi w lustrze księżniczkę.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 39. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 30 WRZEŚNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Alwernia. Tu na nowo narodziło się chrześcijaństwo
Sanktuarium Stygmatów św. Franciszka na górze La Verna powstało w miejscu, gdzie Biedaczyna z Asyżu
otrzymał stygmaty. Dlatego Jan Paweł II powiedział, że w tym miejscu na nowo narodziło się chrześcijaństwo.
Synod o przyszłości Kościoła
W przygotowaniach do XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów mają swój udział
wszyscy młodzi, którzy odpowiedzieli na skierowaną do nich przez Internet ankietę.
Wspomnienie o mojej Babci – Zofii Kossak
Przeżyła największe kataklizmy XX wieku, „pożogę” na Wołyniu, okupację niemiecką, była więziona
w Auschwitz, uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim – emanowały z niej głęboka duchowość, wewnętrzna
siła i mądrość – tak wielką pisarkę Zofię Kossak wspomina wnuczka Anna Fenby Taylor.
Dobrze o księżach na 10-lecie „Ojca Mateusza”
Bp Krzysztof Nitkiewicz pisze o najsławniejszym księdzu w swojej diecezji – serialowym Ojcu Mateuszu,
który sprawił, że w mieście przybyło miejsc noclegowych i restauracji, powstało muzeum figur woskowych.
Człowiek jest drogą Kościoła
Można przypuszczać, że nagłaśnianie przypadków pedofilii wśród księży, m.in. w paszkwilanckim filmie
„Kler”, ma kontekst polityczny, bo nie zauważa się, że Kościół jest jedyną instytucją, która od kilkunastu lat
walczy ze zjawiskiem pedofilii w swoim środowisku. Tak jak był jedynym środowiskiem, które poddało się
lustracji.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 30 WRZEŚNIA 2018 R. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Unikać okazji do grzechu
Jako chrześcijanie winniśmy nie tylko zdawać sobie sprawę z nieuniknionej konieczności śmierci,
ale również pamiętać o możliwości utraty życia wiecznego z Bogiem. Słowa Chrystusa o piekle, „gdzie
robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie”, przypominają nam wielokrotnie poświadczoną przez Pismo Święte
i potwierdzoną przez Kościół prawdę o tajemniczej i strasznej rzeczywistości potępienia wiecznego. Jest ona
przeznaczona dla tych, którzy w sposób definitywny zamknęli się na miłość Bożą i odrzucili wezwanie do
nawrócenia (ks. Andrzej Kuliberda).
Wspólnota wiernych musi zdawać sobie sprawę z tego, że chrześcijańskie myślenie i działanie jest
możliwe nie tylko w jej obrębie, Bóg jest dostatecznie potężny, by również poza Kościołem wzbudzić
chrześcijańską postawę – symbolem jest tu kubek wody podany uczniom Chrystusa – i dobroczyńcę
wynagrodzić. Nie do przyjęcia jest natomiast taki człowiek, czy to wewnątrz, czy na zewnątrz wspólnoty,
który by się stał powodem grzechu ludzi nie umocnionych duchowo czy moralnie („jednego z tych małych”)
(Hans Urs von Balthasar).
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.
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