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na tropie mafii

JAKBY BOGA NIE BYŁO

GLOBALNA OŚMIORNICA

Na ile wybory polityczne mają wpływ na obecność chrześcijaństwa w Unii Europejskiej? Przed wyborami do
europarlamentu z politologiem dr. hab. Michałem Gieryczem rozmawia ks. Jarosław Grabowski

Z Giovannim Russo – włoskim krajowym
wiceprokuratorem do walki z mafią i terroryzmem –
rozmawia Włodzimierz Rędzioch

wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy

mistrzowie lotnictwa

niedziela młodych

NIESAMOWITA ŚWIĘTA RITA

KAWAŁEK POLSKI NA NIEBIE

ZACZĄĆ Z ROZMACHEM

22 maja 1628 r. jest dniem wyjątkowo gorącym.
W niewielkim kościele wypełnionym pielgrzymami
robi się duszno, wręcz nie do wytrzymania, właśnie
w chwili, gdy odczytywany jest dekret papieski
gloryfikujący świętą.

Ppłk pil. Dariusz Stachurski jest dowódcą Zespołu
Akrobacyjnego „Orlik”, który od ponad 21 lat
reprezentuje Polskę podczas prestiżowych pokazów
lotniczych w różnych krajach świata.

34. edycja Vincentiany – jednego z najsłynniejszych
i najbardziej lubianych przeglądów piosenek religijnych
w Polsce – rusza 1 lipca. Zgłoszenia już trwają

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 20. NUMERU „NIEDZIELI” NA 19 MAJA 2019 R.
Profanacje w Polsce
Jesteśmy świadkami bezpardonowego ataku na święty dla nas Wizerunek – i na Ikonę Jasnogórską. Wydarzenie
to wywołało w kraju powszechne oburzenie, falę komentarzy, ale i konkretne działania w postaci pozwów
o obrazę uczuć religijnych. W „Niedzieli” trójgłos w tej ważnej dla nas sprawie. Głos zabierają: metropolita
częstochowski abp Wacław Depo, przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Marian Waligóra oraz znany prawnik
Jerzy Kwaśniewski. Rozmówcy próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, dlaczego tak bolesne wydarzenia
dzieją się w kraju uważanym na całym świecie za maryjny.
Jakby Boga nie było
Na tydzień przed wyborami do Europarlamentu możemy przeczytać na ile wybory polityczne mają wpływ
na obecność chrześcijaństwa w Unii Europejskiej? Czy i jak realnie możemy zmienić Europę w bardziej
chrześcijańską? I czy zarzut, że katolicy w Polsce są bierni, zgodny jest z prawdą. Rozmówcą jest politolog
z warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dr hab. Michał Gierycz.
Globalna ośmiornica
„Niedziela” akcentuje ważny problem ogólnoświatowy. Proces globalizacji, z którym mamy do czynienia od
kilku dekad, dotyczy nie tylko wymiany technologii czy gospodarki – ale także przestępczości zorganizowanej.
Włoski prokurator krajowy Giovanni Russo ostrzega przed lekceważeniem możliwej już obecności, także
w naszym kraju, struktur mafijnych. Przestępczość zorganizowana jest niezwykle niebezpieczna, dotyka
bowiem najwyższych struktur władzy i powoli niszczy państwa od środka. A jej macki sięgają już m.in.
Słowacji.
MYŚLI DO KAZANIA NA 19 MAJA – V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Przykazanie nowe daję wam
Chrześcijanin ma przyszłość, bo wierzy w Pana czasu. Co nie znaczy, że wierzącego mają omijać
doczesne trudy. Czasem wydaje się, że jest akurat przeciwnie. Jezus zmartwychwstał, ale wcześniej został
poddany męce krzyżowej. W tej perspektywie można zrozumieć dziwne słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii.
Oto po wyjściu Judasza, który miał Go zdradzić, Jezus stwierdza, że w tym momencie Syn Człowieczy został
otoczony chwałą. Tak! Ponieważ Chrystus wie, że krzyż, który będzie musiał ponieść, choć boli naprawdę,
jest chwalebny, to znaczy jest bramą do życia. W tym momencie zostawia On swoim uczniom przykazanietestament: „ (...) abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Miarą miłości nie jestem już ja
sam (miłuj bliźniego, jak siebie samego), ale jest nią Bóg wcielony (O. Dariusz Kowalczyk SJ).
Pan oświadcza, że daje swoim uczniom nowe przykazanie wzajemnej miłości. „Przykazanie nowe
daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. Czyż to przykazanie nie istniało już w Prawie Bożym dawnego
Przymierza? Przecież czytamy: „Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego”. Dlaczego więc Pan mówi
o nowym przykazaniu, skoro przekonaliśmy się, że istniało ono już tak dawno? Czy może dlatego jest ono
przykazaniem nowym, że Pan zwlókł z nas starego człowieka, a przyoblekł w nowego? Otóż miłość odnawia
tego, który słucha Pana, albo raczej jest Mu posłuszny. Ale nie o każdą miłość tu chodzi, lecz tylko o tę,
o której Pan dodał: „Jak Ja was umiłowałem”, aby ją odróżnić od miłości cielesnej. Ta właśnie miłość Pana nas
odnawia, abyśmy stali się ludźmi nowymi, spadkobiercami nowego Przymierza, śpiewającymi pieśń nową.
Ta miłość odnowiła żyjących niegdyś sprawiedliwych, patriarchów i proroków, później świętych Apostołów,
a teraz nowymi czyni również pogan. I na całej ziemi, z całej ludzkości tworzy i gromadzi nowy lud, ciało
nowo zaślubionej Oblubienicy Jednorodzonego Syna Bożego. O niej powiada Pieśń nad Pieśniami: „Kim jest
ta, która się wyłania cała w bieli?” Słusznie, że cała w bieli, gdyż jest odnowiona. A cóż ją odnowiło, jeśli nie
przykazanie nowe? (św. Augustyn).

