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14. rocznica odejścia św. Jana Pawła II

ANTYKATOLICKA KAMPANIA POD PRETEKSTEM WALKI Z NADUŻYCIAMI

PAPIESKIE PROROCTWO GAŁCZYŃSKIEGO

Redaktorzy z włoskiego „Il Foglio” porównali sprawę kard. Pella – byłego arcybiskupa Melbourne – do „afery
Dreyfusa”, która przeszła do historii, jako symbol sfałszowanego procesu. „Niedziela” przytacza opinię dziennika
„Il Foglio”, że kard. Pell stał się kozłem ofiarnym polowania na czarownice, jakim jest obecne medialne niszczenie
Kościoła.

Chyba wszyscy znamy wiersz Juliusza Słowackiego
„Słowiański papież”. Przypominamy go najczęściej,
gdy zbliżają się kolejne rocznice wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową.

80. rocznica zakończenia hiszpańskiej
wojny domowej

WOJNA, KTÓRA UCHRONIŁA
KOŚCIÓŁ W HISZPANII
Z ks. prał. Vicente Cárcel Ortí – znawcą historii
hiszpańskiej wojny domowej – rozmawia Włodzimierz
Rędzioch

ZAMÓW

Roksana Węgiel

niedziela młodych

WSCHODZĄCA GWIAZDA ESTRADY

BYĆ CZY NIE BYĆ... SINGLEM?

Roksana Węgiel była gwiazdą Koncertu Gorących Serc
– projektu charytatywno-kulturalnego mającego na
celu zebranie środków na pomoc dzieciom,
które nie mają łatwego startu

Akurat oni woleliby założyć rodzinę. Choć wyjść za mąż
czy ożenić się wcale nie jest sztuką, jednak by stanąć
na ślubnym kobiercu z tą właściwą osobą – nieraz
trzeba poczekać. Niekoniecznie biernie

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 13. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 31 MARCA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Antykatolicka kampania pod pretekstem walki z nadużyciami
Redaktorzy z włoskiego „Il Foglio” porównali sprawę kard. Pella – byłego arcybiskupa Melbourne – do
„afery Dreyfusa”, która przeszła do historii, jako symbol sfałszowanego procesu. „Niedziela” przytacza opinię
dziennika „Il Foglio”, że kard. Pell stał się kozłem ofiarnym polowania na czarownice, jakim jest obecne
medialne niszczenie Kościoła.
Papieskie proroctwo Gałczyńskiego
Po wyborze Jana Pawła II wiersz J. Słowackiego „Słowiański papież” został odczytany jako proroczy.
W 14. rocznicę śmierci Jana Pawła II „Niedziela” przypomina inny wiersz – „Modlitwę za pomyślny wybór
papieża” autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – zawierający podobne przesłanie.
Trzeba się urodzić we Lwowie
„Niedziela” odwiedziła w Krakowie 108-letnią jubilatkę, która urodziła się we Lwowie. Z domu na Kresach
udało się jej ocalić fortepian. Ostatnio grała na nim prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który przybył do niej
z urodzinowym bukietem.
Błogosławieństwo i przekleństwo
Jedni pochwalają rozwój mediów cyfrowych, społecznościowych, bo uważają, że w nich jest przyszłość
gospodarki i kultury. Inni twierdzą, że współczesne media zabijają kulturę i niszczą bezpośrednią komunikację
międzyludzką. O życiu w świecie nowoczesnych technologii medialnych mówi w wywiadzie dr hab. Piotr
Drzewiecki.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 31 MARCA 2019 R. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Przypowieść o synu marnotrawnym
Okres Wielkiego Postu to czas wzmożonego praktykowania uczynków miłosierdzia. Jako chrześcijanie
jesteśmy wezwani do czynienia miłosierdzia względem ciała i duszy. Wielu teologów uważa, że spośród
wszystkich uczynków miłosierdzia najważniejsze jest napominanie grzeszących. (...) Pan Bóg napomina
grzeszących przez głos sumienia, nauczanie Kościoła, lekturę Pisma Świętego, przez ludzi, których stawia na
ich drodze życia, a także przez różne bolesne doświadczenia. Opowieść o marnotrawnym synu – albo może
lepiej mówić: o miłosiernym ojcu – ukazuje, jak bolesne doświadczenie, będące skutkiem grzesznego życia,
prowadzi do zastanowienia i powrotu do Ojca (Ks. Andrzej Kuliberda).
Przypowieść o synu marnotrawnym jest chyba najbardziej poruszająca ze wszystkich przypowieści
Jezusa z Ewangelii. Losy i charaktery obu synów służą jedynie ukazaniu wielkości serca ojcowskiego. To, że
roztrwoniwszy wszystko, popadamy w nędzę i w tej nędzy wreszcie się opamiętujemy – nie jest tak istotne,
jak wypatrywanie syna przez ojca, jego litość nad powracającym, gorące pozdrowienie, przyodzianie na nowo
marnotrawnego i urządzenie uczty na jego cześć (Hans Urs von Balthasar).
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”

