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rozmowa tygodnia

To my, ludzie,
wyrzuciliśmy Boga z Europy

Najpierw się pojednaj
Spowiedź św. uważana jest za trudną, traumatyczną, bolesną. Jedni jej unikają – czasem latami, inni się boją.
Bywają i tacy, którzy mylą konfesjonał z gabinetem psychoterapeuty. Poza dyskusją jednak pozostaje fakt, że dla
osoby wierzącej sakrament spowiedzi ma moc uzdrawiającą, naprawiającą rozmaite życiowe wyboje, ale nade
wszystko zbliżającą do Boga. Ks. Piotr Pawlukiewicz mawia, że po dobrej spowiedzi człowiekowi chce się tańczyć
z radości.
historia i jej skutki
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z dziejów pogranicza

Czy kryzys wiary dotarł już do Polski?
Czy doświadczamy go także w Kościele katolickim?
Dlaczego Europa odrzuca chrześcijańskie korzenie?

papież w Azji

Zatrzymana rewolucja

Boży przemytnicy

Franciszek w świecie samotności

Wprowadzenie stanu wojennego nie tylko przerwało
pozorowany dialog władzy ze społeczeństwem oraz legalny
okres działalności Solidarności, ale było także brutalną
próbą powstrzymania rewolucji moralnej, która rozpoczęła
się w Polsce w drugiej połowie lat 70. XX wieku

– A to jest ksiądz Stefan ze Słowacji – wskazuje
na jednym z archiwalnych zdjęć ks. Paweł Bartula
i opowiada: – W czasach komunistycznych, kiedy
jeszcze była Czechosłowacja, o tym, że ks. Stefan jest
kapłanem, nie wiedzieli nawet jego rodzice.

Zaskakuje, że Papież kończąc swoją pielgrzymkę
do Tajlandi i Japonii nie wyglądał na zmęczonego.
Na zakończenie długiej, bo trwającej od 19 do 26
listopada br. swojej 32. podróży apostolskej,
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 49. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 8 GRUDNIA 2019 R.
TEMAT NUMERU: POLAK PRZY KONFESJONALE
Tematem numeru jest spowiedź – często uważana za trudną i traumatyczną. Ale spowiedź to nie
tylko wyznanie listy grzechów i pokuta, to także uporządkowanie relacji: przebaczenie bliźnim i pojednanie
się z nimi – o czym pisze ks. Jarosław Grabowski w artykule „Najpierw się pojednaj”. Niektórzy całymi
latami unikają spowiedzi, bo uważają, że nie mają grzechów lub nie chcą odkrywać spraw osobistych. Na
te wątpliwości odpowiada ks. Krzysztof Podstawka w artykule „Spowiedź, jak to (nie) łatwo powiedzieć”.
Dlaczego warto przełamać wewnętrzne opory przed spowiedzią wyjaśnia ks. Tadeusz Bijata w wywiadzie
„Nie bój się spowiedzi”. Autorem wywiadu jest ks. Mariusz Frukacz.
Dlaczego Europa odrzuca chrześcijańskie korzenie? Na pytania ks. Jarosława Grabowskiego –
redaktora naczelnego „Niedzieli” dotyczące duchowego upadku Europy odpowiada kard. Robert Sarah –
prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kardynał uważa, że przyczyną duchowego
upadku Zachodu jest obojętność. Dziś trzeba odnaleźć wiarę jako dar Boga i otworzyć nasze serce na ten
dar. Tytuł wywiadu: „To my, ludzie, wyrzuciliśmy Boga z Europy”.
Spojrzenie na przeczystą Maryję zaprasza nas do czegoś jeszcze piękniejszego – pisze Wincenty
Łaszewski w artykule „Niepokalana – nasz ideał”. Maryja Niepokalana jest wezwaniem, by nie grzeszyć
i nie pokalać się grzechem.
W latach komunizmu Kościół katolicki w Czechosłowacji doświadczył brutalnych prześladowań.
O Polakach, którzy przerzucali przez granicę Biblie i różańce pisze Maria Fortuna-Sudor w artykule
„Boży przemytnicy”.
Czy Polak i Węgier to nadal „dwa bratanki”, jakie szanse ma projekt Trójmorza i dlaczego Węgry
nie chcą imigrantów? O naszych relacjach mówi dr Orsolya Zsuzsanna Kovács – ambasador Węgier
w Polsce w rozmowie z Piotrem Grzybowskim. Wywiad nosi tytuł „Boże, błogosław Węgrów!”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 8 GRUDNIA BR. – UR. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą – Łk 1,26-38
Maryja – Nowa Ewa w scenie Zwiastowania daje nam pouczenie. To Boga trzeba słuchać bardziej
niż wszystkich innych, bardziej niż siebie samego. Bóg kocha mnie najmocniej i On wie, co dla mnie będzie
dobre. Ja chcę dobrze, a wychodzi źle. Czynię to, czego nie chcę. Pragnę dobra, a czynię zło, którego nie
chcę (por. Rz 7, 19). Maryja uwierzyła Bogu, Jemu zaufała, Jemu była posłuszna. Na słowo posłańca Boga
odpowiedziała: „Niech mi się stanie według twego słowa”. Dzięki wierze Maryi Bóg sprawił cud poczęcia
naszego Zbawiciela. (O. Stanisław Jarosz OSPPE)
Św. Ireneusz przedstawia Maryję jako nową Ewę, która dzięki swej wierze i posłuszeństwu zadość
uczyniła niewierze i nieposłuszeństwu Ewy. Taka rola w ekonomii zbawienia wymaga braku grzechu.
Wypadało, by podobnie jak Chrystus, nowy Adam, również Maryja, nowa Ewa, nie zaznała grzechu
i przez to była lepiej przygotowana do współpracy w odkupieniu. (św. Jan Paweł II)

