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11 XI 2018

Niepodległa

POLSKOŚĆ PRZETRWAŁA DZIĘKI RODZINIE I KOŚCIOŁOWI

PAPIEŻ, KTÓRY Z MIŁOŚCIĄ SŁUŻYŁ POLSCE

Z Prezydentem RP Andrzejem Dudą rozmawiają Lidia Dudkiewicz – redaktor naczelna „Niedzieli” i red. Artur
Stelmasiak

Uczył nas, że „Polska jest matką szczególną”, dlatego
„ma prawo do miłości szczególnej”. Jako pierwszy
papież tak wyraźnie eksponował swoje pochodzenie.
Bycie Polakiem nie przeszkadzało mu, ale pomagało
w pełnieniu posługi Piotra

Niepodległa

blisko ludzi

niedziela młodych

11 LISTOPADA 1918 W ODSŁONACH

NOWY ETAP DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

BĄDŹMY OPTYMISTAMI

Obraz ziem polskich w tym dniu przypominał, wbrew
potocznym skojarzeniom, bardzo zróżnicowaną
mozaikę. Wolność krocząca już od przeszło
trzech tygodni dotarła tylko do niewielkiej części
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

Z Andżeliką Możdżanowską – sekretarzem stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, pełnomocnikiem
rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw –
rozmawia Elżbieta Krawczyk

Jak to jest mieć sto lat? Zastanawiałam się, idąc na
spotkanie z niezwykłym człowiekiem – stuletnim
ojcem paulinem z Jasnej Góry Jerzym Tomzińskim.
Przywitał mnie pogodny człowiek, z uważnym i przyjaznym spojrzeniem

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 45. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 11 LISTOPADA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Polskość przetrwała dzięki rodzinie i Kościołowi – prezydent Andrzej Duda specjalnie dla „Niedzieli”
– Gdy nasze państwo było rozszarpane, to Kościół był jedyną instytucją sieciową. Polskość przetrwała głównie
dzięki silnej rodzinie i Kościołowi, który stał na straży niezmiennych wartości – mówi w ekskluzywnym
wywiadzie Prezydent RP Andrzej Duda.
Papież, który z miłością służył Polsce
Mało się mówi o tym, że kard. Karol Wojtyła przyjmując misję pasterza powszechnego poniósł wielką
ofiarę – tęsknota za Polską trawiła go już od pierwszych dni pontyfikatu. Papież mówił, iż „Polska jest matką
szczególną”, dlatego „ma prawo do miłości szczególnej”.
Marzenie o Niepodległej
Starcie Polski z mapy Europy w końcu XVIII w. było dla Polaków szokiem. O świadomości tworzenia
wolnego państwa i roli Józefa Piłsudskiego czytamy w wywiadzie na łamach „Niedzieli”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 11 LISTOPADA 2018 R. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Wdowi grosz
Ewangelia według św. Marka rozwija dwa wątki. Pierwszy to ostrzeżenie przed tymi, którzy – jak
niegdyś uczeni w Piśmie – podjęli odpowiedzialność za przekaz i objaśnianie słowa Bożego, ale nie idą
drogą zalecaną innym. Co więcej, grzesząc pychą, arogancją i chciwością, potrzebują głębokiego nawrócenia.
Zupełnie inaczej uboga wdowa: wrzucając do skarbony świątynnej ostatni grosz, daje wyraz dobroci
i bezgranicznemu zaufaniu Bogu. Widząc jej czyn, Jezus stawia ją za wzór swoim uczniom, a więc i nam,
oraz wskazuje, na czym polega jej heroizm: „Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze
swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie”. Hojność w niedostatku – oto przykład
dla wyznawców Chrystusa, który przypomina nam trwałą wartość zawierzenia Bogu (ks. prof. Waldemar
Chrostowski).
W centrum liturgii słowa tej niedzieli – 32. niedzieli okresu zwykłego – jest postać ubogiej wdowy,
a ściślej, jej gest: wrzuca ona do skarbony świątyni ostatnie grosze, jakie jej pozostały. Dzięki temu, że na ten
gest zwrócił uwagę Jezus, stał się on przysłowiowy: „wdowi grosz” jest w istocie synonimem wielkoduszności
tego, kto bez zastrzeżeń daje wszystko, co posiada, choćby posiadał niewiele (Benedykt XVI).
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”

