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SILNI HISTORIĄ I DOŚWIADCZENIEM

POLSKI DŁUGI ROK 1939

O świcie 1 września 1939 r. rozpoczął się najtragiczniejszy rozdział historii ludzkości

Atak nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września
1939 r. oraz późniejsza agresja sowiecka 17 września
oznaczały dla Polski drugą apokalipsę. Polska nie
mogła sama wygrać z dwiema najpotężniejszymi
armiami świata

miłość w praktyce

nauczyciel życia

sylwetka

JAK PRZEBACZYĆ „NIEWYBACZALNE”?

CIERPIENIE TO MEGAFON BOGA

KSIĄDZ Z WYROKIEM

Przebaczenie nigdy nie jest łatwe. Jest hojnością, a czasem
wręcz heroizmem. Zwłaszcza wtedy, gdy krzywdy są tak
ogromne, że wydają się niewybaczalne. Czy jednak jest inna
droga do pokoju?

Cierpienie odwraca do góry nogami całe nasze życie.
W konsekwencji prowadzi do lepszego zrozumienia siebie
i innych. Wydaje się, że ten, kto nigdy nie cierpiał, zna życie
tylko powierzchownie

Sługa Boży ks. Roman Kotlarz jest postacią poza Radomiem prawie nieznaną. Poświęcony mu film „Klecha”
może to zmienić
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 35. NUMERU „NIEDZIELI” NA 1 WRZEŚNIA 2019 R.
Opowiadamy Polskę
Specjalne wydanie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” a w nim między innymi artykuły prezydenta
Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i prof. Michała Kleibera z okazji 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. Do projektu „Opowiadamy Polskę” zaproszeni zostali także autorzy z Niemiec,
Włoch i Francji. W naszym tygodniku tłumaczą oni dlaczego sojusznicy nie pomogli nam w 1939 r.,
dlaczego Europa nie chciała umierać za Gdańsk i dlaczego nikt nie zatrzymał Niemców. 1 września
2019 r. największe gazety w Europie i Stanach Zjednoczonych opublikują te same treści, co „Niedziela”
i magazyn liderów opinii „Wszystko co najważniejsze”. Chodzi o to, by świat usłyszał o bohaterskiej
Polsce i jej samotnej walce z najeźdźcą, a także o tragicznych skutkach tej wojny dla naszego kraju.
Jak przebaczyć „niewybaczalne”
Pytanie to zadajemy nie tylko z racji rocznicy wybuchu wojny, ale także dlatego, że często dotyczy to
codziennego życia. Ks. Tomasz Jaklewicz tłumaczy, że choć przebaczenie nie jest nigdy sprawą łatwą, że
wymaga czasem nawet heroizmu, to chrześcijan musi nauczyć się przebaczać nawet największe winy.
Wyjaśnia też czym przebaczenie nie jest i czy można się go nauczyć.

Cierpienie to megafon Boga
Cierpienie potrafi wywrócić do góry nogami całe życie, pisze ks.  Jarosław Grabowski, w konsekwencji
jednak prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i innych. Wydaje się, że ten, kto nie cierpiał, zna życie
tylko powierzchownie. Cierpienie wyostrza bowiem nasz wzrok, pomaga dostrzec wartość ludzkiego
życia. Autor próbuje odpowiedzieć na trudne pytanie, jak znosić cierpienie, by nie upaść i nie zamknąć
się w sobie. Jak wydobyć z niego dobro i nadać mu sens.
MYŚLI DO KAZANIA NA 1 WRZEŚNIA BR. – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony
Pokora to jeden z najpiękniejszych przymiotów Boga... Mądrość Syracha została podjęta
i potwierdzona przez Jezusa. Jego nauczanie często wyrastało z konkretnych sytuacji – takie również
powinno być duszpasterskie nauczanie Kościoła. Tym razem okazję do przypowieści stanowił wstęp
do uczty wydanej w domu pewnego przywódcy faryzeuszów. Zanim się rozpoczęła, wielu biesiadników
wybierało sobie pierwsze miejsca. Nie trzeba długo szukać, żeby podobne zabiegi i zachowania zobaczyć
i w naszych środowiskach, także kościelnych. Ich groteskowość jest tym większa, że od dwóch tysięcy
lat znamy nauczanie Jezusa. Jeżeli chcemy Go naprawdę naśladować, właśnie w tej dziedzinie wydaje się
to bodaj najłatwiejsze, a zarazem najbardziej wychowawcze. Jezus powiedział, że największa nagroda
za pokorę i dobroć nastąpi przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. (Ks. prof. Waldemar Chrostowski)
«Jeśli spytacie mnie o to, co jest najbardziej istotne w religii i w nauczaniu Jezusa, odpowiem
wam: na pierwszym miejscu jest pokora, na drugim – pokora, i na trzecim – pokora» (św. Augustyn)

