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POLACY OCHRANIALI ŻYDÓW PRZED ŻYDAMI

ZERO TOLERANCJI!

Ostatni spór między Polską a Izraelem pokazuje, że historia jest ważna nawet w bieżącej polityce. Warto więc
o niej przypomnieć, by ukazać, że sprawa nie jest czarno-biała

Było to wyjątkowe spotkanie na szczycie. Wyjątkowe
w tym sensie, że nieczęsto zdarza się, aby papież
zwoływał na spotkanie wszystkich przewodniczących
konferencji biskupich z całego świata, patriarchów,
wyższych przełożonych zgromadzeń zakonnych

6 marca

Środa Popielcowa

sługa Boży bp Jan Pietraszko

POPIELCOWA BRAMA
DO ZMARTWYCHWSTANIA

PRZYJACIEL JANA PAWŁA II
W DRODZE NA OŁTARZE

Środa Popielcowa, Popielec, po staropolsku Wstępna
Środa, to dzień rozpoczęcia w Kościele 40-dniowego
czasu Wielkiego Postu.

Rzymski korespondent Włodzimierz Rędzioch
rozmawia z Ludmiłą Grygiel o słudze Bożym bp. Janie
Pietraszce, którego znała osobiście. Bp Pietraszko
był przyjacielem św. Jana Pawła II. Wychował trzy
pokolenia studentów oraz inteligencji krakowskiej.

ZAMÓW

niedziela młodych

KOBIECOŚĆ I MĘSKOŚĆ W BIBLII
Kim jestem jako kobieta? Kim jestem jako mężczyzna?
Jak mam stawać się kobiecą kobietą lub męskim
mężczyzną? Jak mam realizować się w małżeństwie?

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 9. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 3 MARCA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Przyjaciel Jana Pawła II w drodze na ołtarze
Rzymski korespondent Włodzimierz Rędzioch rozmawia z Ludmiłą Grygiel o słudze Bożym bp. Janie
Pietraszce, którego znała osobiście. Bp Pietraszko był przyjacielem św. Jana Pawła II. Wychował trzy
pokolenia studentów oraz inteligencji krakowskiej. Związany był z Kolegiatą św. Anny w Krakowie. Tam
znajduje się jego grób – miejsce pielgrzymek nie tylko krakowian.
Pan powołał powołaną
W Warszawie zmarła najstarsza polska zakonnica – s. Józefa Słupiańska ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo. Całe życie poświęciła chorym i cierpiącym, była uczestniczką Powstania
Warszawskiego. 12 marca obchodziłaby swoje 107. urodziny.
List do moich Starszych Braci w Wierze
„Jestem Polką, ale nie wyssałam antysemityzmu z mlekiem matki – wręcz przeciwnie, matka nauczyła mnie
chylić czoło przed bolesną historią, na jaką Was skazali Niemcy, nasi wspólni sąsiedzi. I poznawać ją, bez
kierowania się interesem i zadowalania wygodną jej interpretacją” – to początek listu, który dziennikarka
„Niedzieli” napisała do Żydów, w związku z obarczaniem Polaków, obok Niemców, odpowiedzialnością za
Holokaust.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 3 MARCA 2019 R. – VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Z obfitości serca mówią usta
Wiara chrześcijańska nie jest jedynie czymś, co służy osobistemu dobru tych, którzy ją wyznają. Ma
wymiar społeczny i wspólnototwórczy, co sprawia, że jedni drugich brzemiona nosimy. Wydaje tym lepsze
owoce, im bardziej przemienia życie ku dobremu. Dopiero wtedy możemy służyć skuteczną pomocą innym,
gdy sami doświadczamy bogactwa i głębi wiary wyrażającej się w dobrym postępowaniu. Gdyby było
inaczej, sprawdzą się słowa Jezusa: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj?”. Brak wzroku to obraz większej i groźniejszej ślepoty, która pojawia się wskutek utraty wrażliwości
moralnej na własne złe czyny, maskowanej pouczeniami i wymaganiami kierowanymi pod adresem innych,
często lepszych i gorliwszych niż ten, kto ich poucza. Ewangelia podejmuje i rozwija myśl obecną w Mądrości
Syracha: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca
wydobywa zło”. Warto i trzeba wsłuchiwać się w to, co ludzie mówią, by rozpoznając i ceniąc owoce
mądrości, według nich układać swoje życie oraz strzec się tych ludzi, których słowa są skażone skutkami zła
i nieprawości (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
Starajcie się nabyć te cnoty, których waszym zdaniem brakuje waszym braciom, a nie będziecie widzieć
ich wad, ponieważ wy sami ich mieć nie będziecie (św. Augustyn).
DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę dzwonić, nawet w niedzielę, pod numer telefonu:
605 363 701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
Redakcja „Niedzieli”

