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70. rocznica śmierci
kard. Augusta Hlonda

POD CZUJNYM OKIEM
V DEPARTAMENTU MBP

PAPIEŻ PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
„Nie lękajcie się!” – takie wezwanie usłyszał świat 22 października 1978 r. z ust nowo wybranego następcy
św. Piotra. Dziś 22 października jest dniem, w którym Kościół wspomina św. Jana Pawła II. Po 40 latach od jego
wyboru wiemy, że zrealizował on zadanie przygotowania i przeprowadzenia Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od
narodzenia Jezusa Chrystusa. W tych dniach nakładem Fundacji Orszak Trzech Króli wychodzi książka „Papież
Bożego Narodzenia”, która ukazuje życie naszego wielkiego rodaka w perspektywie tajemnicy wcielenia.
DNA współczesnej młodzieży

I

21 października

niedziela misyjna

Po przybyciu do kraju prymasa Augusta Hlonda w 1945 r.
jego ożywiona działalność stała się przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

niedziela młodych

ZAMAZANY PORTRET MŁODZIEŻY

JAK ZA 10 DOLARÓW URATOWAĆ ŻYCIE?

OAZA NA MISJACH

Opinie o polskiej młodzieży są dziś podzielone. Zresztą
sami młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, jacy są. Oko
socjologa pozwala jednak dostrzec pewne zmiany,
które zachodzą wśród młodego pokolenia.

S. Maria Żywiec ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (starowiejskich), która od 1994 r.
pracuje w Zambii, wyjaśnia, jak można za 10 dolarów
uratować ludzkie życie, opowiada, jak doszło do tego,
że siostry Afrykanki skutecznie zastępują Polki.

Misje większości osób kojarzą się z pomaganiem dzieciom w Afryce. I słusznie. Jednak animatorzy oazowi
wypełniają nakaz misyjny nieco inaczej. Wiedzą, że nie
mogą charyzmatu światło-życie, który otrzymali dzięki
innym, zostawić tylko dla siebie.

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 42. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Do „Niedzieli” został dołączony film pt. „Wojna totalna. Zabić jak najwięcej”. Film pokazuje rozmiar
strat osobowych poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej.
Cena „Niedzieli” z filmem bez zmian – 5 zł.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Aby świat pamiętał o polskim papieżu
Czy twórczość literacka Jana Pawła II jest zbyt trudna i hermetyczna. Autorka książki na ten temat mówi, że
aby zrozumieć poezje i dramaty Papieża trzeba zrozumieć jego polskość.
Pod czujnym okiem V Departamentu MBP
Od 1945 r. prymas August Hlond i jego ożywiona działalność była przedmiotem zainteresowania Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego.
Człowiek myśli profetycznych
Nauczanie kard. Augusta Hlonda, zwłaszcza dotyczące państwa, Ojczyzny, patriotyzmu, rodziny jest wciąż
aktualne. Rozmowa z ks. dr Bogusławem Koziołkiem TChr – wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym
kard. Hlonda.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Przełożeństwo jest służbą
Skoro nie ucieknę od starości, cierpienia i śmierci, mogę wykorzystać moją sytuację i powiedzieć:
Chcę uczestniczyć w Twojej tajemnicy zbawienia, chcę być podobny do Ciebie, Panie Jezu, aby moje
cierpienie złączone z Twoim było narzędziem zbawienia dla tego pokolenia. Jesteśmy Kościołem, Ciałem
Jezusowym, w którym i przez które On dzisiaj zbawia ten świat. Dlatego Jezus powiedział do Apostołów:
„Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie”. Tego
nie można dokonać o własnych siłach, jest to doświadczenie daru Ducha Świętego – życia bez strachu przed
śmiercią (O. Stanisław Jarosz OSPPE).
W Ewangelii Pan nie odrzuca prośby synów Zebedeusza jako niestosownej. Jezus przedstawia im
ukryty sens prośby, opowiadając o kielichu, który ma pić, i chrzcie, który ma przyjąć – czyli o swej Męce.
Obaj uczniowie w swej nieświadomości zapewniają Pana, że oni też są do tego zdolni. W odpowiedzi na to
pada obietnica uczestnictwa uczniów w odkupicielskim cierpieniu Krzyża. Następnie, raz jeszcze pouczywszy
uczniów, że władzę doczesną mają mieć za nic, dążyć natomiast do niewolniczej służby innym – Jezus mówi
im o własnej służbie, o tym, że da On swoje życie „na okup za wielu” (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.
Redakcja „Niedzieli”

