niedziela
T

Y

G

O

D

N

nr 16

temat numeru: rewolucja 1968 r. trwa

I

K



K

A

T

O

L

I

C

K

I

21 IV 2019

świątecznie

GDY ZABRANIANO ZABRANIAĆ

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA –
PODSTAWA WIARY

W Muzeum Katyńskim w Warszawie zgromadzono 40. tys. pamiątek po polskich oficerach zamordowanych
przez NKWD. Są to m.in. buty, kombinezony lotnicze, pudełka na tytoń i tabakę. Zaproszenie do muzeum, które
pokazuje prawdę o zbrodni katyńskiej.

Zmartwychwstanie Chrystusa – dla jednych to podstawowa prawda wiary, a dla innych zbyt abstrakcyjna, bo
oderwana od ziemi. Czym jest Zmartwychwstanie i jaki
ma sens?

Pascha nadzieją dla Syrii

niezwykłe historie

niedziela młodych

TAM ZAWSZE BYŁ WIELKI PIĄTEK

TE SKRZYDŁA POMAGAJĄ MI DĄŻYĆ DO CELU

POWRÓT DO ŻYCIA

Wielkim pragnieniem chrześcijan na Bliskim Wschodzie
są pokój i radość. Szacuje się, że w Aleppo i okolicach
mieszka 40 tys. chrześcijan. To mieszkańcy, którzy nie
mogli odejść, ponieważ są zbyt biedni lub dlatego, że
krewni, którzy mogli im pomóc, już opuścili kraj

Z Anią Dąbrowską, zwyciężczynią drugiej edycji
programu „The Voice Kids”, oraz jej rodzicami
rozmawia Marian Salwik

Jeśli ktoś zapytałby mnie, księdza katolickiego,
czy możemy w naszym życiu doświadczyć
zmartwychwstania, odpowiedziałbym: Nie, nie można.
Ale to wcale nie znaczy, że wiara w zmartwychwstanie
jest błędem. Przeciwnie

ZAMÓW

PRENUMERATĘ (34 324-36-45)
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY ŚWIĄTECZNEGO NUMERU „NIEDZIELI”
NA 21 KWIETNIA 2019 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Tam zawsze był Wielki Piątek
Pokój i radość to największe marzenie chrześcijan mieszkających na Bliskim Wschodzie, którzy mimo poprawy
sytuacji nadal czują się odizolowani i zagrożeni, a miasto Aleppo stało się synonimem śmierci i smutku.
Polska jest dla nas znakiem nadziei
Abp Jean-Clément Jeanbart syryjski duchowny melchicki w wywiadzie mówi, że chrześcijanie w jego
ojczyźnie modlą się, by mogli żyć godnie i by powstało państwo umożliwiające każdemu, niezależnie od jego
przekonań religijnych, życie w pokoju.
Co odeszło, a na co nam przyszło
25 lat edycji, to licząc z grubsza 1250 numerów „Niedzieli Przemyskiej” zbudowanych wspólnie przez
redakcję diecezjalną i „centralę” w Częstochowie. Wspominając historię warto dodać, że abp Adam Szal,
obecnie metropolita przemyski, był przez wiele lat redaktorem naszej edycji.
Niemieckie zbrodnie miały pójść na polskie konto
W książce „Ostatni Żyd z Węgrowa” Polacy zostali oskarżeni o aktywny współudział w likwidacji żydowskich
sąsiadów. Autor książki wykorzystał tylko te materiały, które pasowały do jego tezy. Historyk Radosław
Jóźwiak podważa jego rewelacje.
Gdy zabraniano zabraniać
Po upływie pół wieku widzimy, jak owocują hasła francuskiej rewolucji 1968 r. Idee zerwania z tradycją
i przeszłością, z autorytetem ojca i każdym innym, głoszenie wyzwolenia seksualnego i radykalnej
emancypacji dziś stały się dla wielu modelem życia.
Miasto spod piachu
Deresz, to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Jordanii – reportaż z najlepiej zachowanego
...rzymskiego miasta na Bliskim Wschodzie.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 21 KWIETNIA 2019 R. – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Wiara w Zmartwychwstałego rodzi się stopniowo. Indywidualne i wspólnotowe doświadczenia,
o których czytamy na kartach Ewangelii, składają się coraz bardziej w jedną, zdumiewającą całość. Piotr
i Jan biegną do grobu. Widząc, że jest pusty, zaczynają rozumieć słowa, które Jezus wypowiadał, kiedy był
z nimi, zaczynają wierzyć. A kiedy otrzymają Ducha Świętego są gotowi, by oddać życie za głoszenie Dobrej
Nowiny. W centrum tej nowiny stoi orędzie o zmartwychwstaniu. Dlatego Paweł Apostoł stwierdził: „Jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14).
Nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma życia wiecznego. Cisza cmentarna jest ostatnim akordem naszej
krótkiej, przypadkowej egzystencji. (O. Dariusz Kowalczyk SJ)
Zmartwychwstanie Jezusa jest pieczęcią, którą Ojciec potwierdził cenę ofiary złożonej przez Syna
oraz wierność Ojcowską prośbie, jaką Jezus zaniósł Doń przed męką: „Ojcze... otocz Swego Syna chwałą,
aby Syn Ciebie nią otoczył”. Odtąd Jezus na wieki żyje w chwale Ojca i z tego powodu Jego uczniowie, kiedy
w wieczór Wielkanocny na własne oczy ujrzeli Pana, zostali ogarnięci radością tak mocno, że już w nich nie
wygasła. (św. Paweł VI)

