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TESTAMENT ŚW. JANA PAWŁA II DLA EUROPY

PREZYDENCKA WIZYTA JAK PIELGRZYMKA

„Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II” – to temat II Międzynarodowego Kongresu Ruchu
„Europa Christi”, który odbywał się w kilku polskich miastach w dniach 14-22 października 2018 r.

Obchody 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową miały państwową oprawę na najwyższym szczeblu.

Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym

CHRZEŚCIJAŃSKIE MEDALIONY PAKISTANU
Nazywano go „choora” – przezwiskiem, którym określa
się chrześcijan w Pakistanie, a które oznacza: „pomywacz ulicy” lub „nieczysty”

ZAMÓW

21 października

niedziela misyjna

niedziela młodych

ŚW. JAN BERCHMANS
ZNAK JEDNOŚCI I NADZIEI

TEN POCIĄG WCIĄŻ SIĘ ROZPĘDZA

Belgia, Polska, USA. Co łączy te kraje? Nieznany święty?
Św. Jan Berchmans. Patron parafii w Belgii i Polsce. To
on połączył je przyjaźnią. Po latach okazało się, że jej
żar nie zgasł

Postać Pana Jezusa zaczęła mnie fascynować, zapragnęłam Go poznawać. Zanim się zorientowałam, zaczął
do mnie mówić, a ja zaczęłam słuchać – studentka Ola
Knieć o medytacji ignacjańskiej

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 43. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 28 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Kapłaństwo Karola Wojtyły i stygmaty św. Franciszka
Najważniejszym dniem w życiu Karola Wojtyły był 1 listopada 1946 r., kiedy otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk metropolity krakowskiego kard. Adama Sapiehy. W 25. rocznicę tego dnia pielgrzymował do sanktuarium
św. Franciszka we włoskiej Alwerni, by – jak wpisał w księdze pamiątkowej – „wyprosić łaski potrzebne dla
mojej posługi”.
Św. Jan Berchmans. Znak jedności i nadziei
W belgijskim mieście Diest zamknięto kościół pw. św. Jana Berchmansa. Kapłani i wierni płakali, kiedy po
ostatniej Mszy św. wynoszono Najświętszy Sakrament. Część przedmiotów liturgicznych trafiła do parafii
w archidiecezji częstochowskiej. Jaka przyszłość czeka Kościół W Europie Zachodniej?
Chrześcijańskie medaliony Pakistanu
Sharon był jednym chrześcijaninem w całej klasie. Został pobity na śmierć przez pakistańskich kolegów za to,
że nalał sobie wody z wazy, z której pili inni uczniowie. Asia Bibi, matka pięciorga dzieci, została z skazana
na śmierć, również za nabranie wody ze studni, z której korzystały muzułmanki. W Dniu Solidarności
z Kościołem Prześladowanym pamiętajmy o współczesnych męczennikach za wiarę.
Ten pociąg wciąż się rozpędza
Medytacje Pisma Świętego według metody św. Ignacego z Loyoli to wymagająca ścieżka poznawania
Ewangelii. Studentka Ola zauważyła, że dzięki cotygodniowym medytacjom online Jezus zaczął do niej
mówić, a ona zaczęła go słuchać.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 28 PAŹDZIERNIKA 2018 R. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
Kościół – znak Bożego zamysłu i misji zbawienia każdego człowieka pozostanie aż do skończenia
czasów „szansą” znalezienia prawdy, która zbawia, a którą jest Jezus Chrystus. Jego głos „budzi”, podnosi,
napełnia duszę prawdą i mocą. Chrystus pozwala nam zrozumieć nasze prawa, obowiązki i wiekuiste
przeznaczenie. Umiejmy być wdzięczni Bogu za łaskę „bycia w Kościele” i „bycia Kościołem” Jezusa
Chrystusa, Jedynego Odkupiciela (Abp Wacław Depo).
Tęsknota za światłem odgrywa istotną rolę w uzdrowieniu niewidomego, a przywrócenie go jego
oczom sprawia, że niewidomy może pójść za Jezusem. To, że niewidomy, który odzyskał wzrok, natychmiast
rusza droga za Jezusem, świadczy o tym, że tęsknota za światłem jest elementarnym pragnieniem człowieka.
Jest to tęsknota za właściwą drogą, której ślepiec nie jest w stanie rozpoznać, tęsknota za drogą wiodącą
do Boga, której kierunek i poszczególne stopnie trzeba wpierw zobaczyć, by móc na nią wstąpić. Tak oto
człowiek wypędzony ze światła odnalazł drogę do domu (Hans Urs von Balhasar).
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”

