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temat numeru: na drodze do Niepodległości

OTWARCIE WIEKA POLSKIEJ TRUMNY
Wydarzenia te stały się glebą, na której wokół ofiar „biernego męczeństwa” rodziła się potężna siła, nowa
legenda...

wielcy Polacy

ostrzeżenie pogańskie
zwyczaje

CZYŃ DOBRO

HOLY WINS, NIE HALLOWEEN

Zofia Teliga-Mertens ma 91 lat, mieszka we Wrocławiu.
Od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną.
Kilkanaście lat temu przeznaczyła 40 swoich mieszkań
dla repatriantów z Kazachstanu. Dzięki niej ponad 200
osób wróciło do Polski.

Dopiero co minęły uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki. W tym roku jeszcze bardziej niż
w poprzednich rzucały mi się w oczy dzieci przebrane
za diabły i inne przerażające stwory, „wypatroszone”
dynie i śmiercionośne dekoracje
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12 XI 2017

Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym

OCALMY CHRZEŚCIJAN
Tegoroczny IX Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym będzie obchodzony 12 listopada pod
hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”

niedziela młodych

NICZEGO CI NIE BRAKUJE

– czyli to, czego najbardziej pragniesz,
jest najbliżej ciebie.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 46. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 12 LISTOPADA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* OCALMY CHRZEŚCIJAN NA BLISKIM WSCHODZIE, gdzie prześladowania wobec wyznawców Jezusa
są szczególnie brutalne.
* TEMAT PRZEWODNI NUMERU – na drodze ku Niepodległej:
- Rozmowa z Zofią Teligą-Mertens, która oddaje swoje mieszkania repatriantom z Kazachstanu.
- Pytania o współczesny patriotyzm.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* Z MAIKĄ W ŚWIAT – Młodzieżowa Agencja Informacyjna, czyli serwis medialny dla młodych. Jak
inspiruje i przyciąga do dobrych inicjatyw – mówi ks. Zbigniew Kucharski.
* NICZEGO CI NIE BRAKUJE – czyli to, czego najbardziej pragniesz, jest najbliżej ciebie.
12 LISTOPADA 2017 – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Przypowieść o dziesięciu pannach
Oczekujemy na rzeczywistość ostateczną. Owo oczekiwanie jest treścią przypowieści o dziesięciu
pannach: pięciu nierozsądnych i pięciu roztropnych. W tradycyjnej wykładni chodzi tu o oczekiwanie na
Boży sąd, na przyjście Boga, o oczekiwanie roztropne i nieroztropne. Jezus obiecał powrócić do nas. Ten
powrót można rozumieć podwójnie: przyjście Chrystusa po każdego z nas w chwili naszej śmierci i powrót
Chrystusa na Sąd Ostateczny. I jedno, i drugie przyjście jest pewne. Jednakże nie jest znana chwila tego
przyjścia. Dlatego Chrystus zalecił roztropne czuwanie: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt
25, 13). Oliwa w lampach panien roztropnych jest znakiem czuwania mądrego, czynnego, zaś brak oliwy w
lampach jest symbolem czekania lekceważącego, nierozsądnego (bp Ignacy Dec).
Ewangelia dzisiejsza jest słynną przypowieścią o dziesięciu pannach, zaproszonych na gody weselne
– symbol Królestwa Niebieskiego, życia wiecznego (Mt 25, 1-13). Jest to szczęśliwy obraz, za którego
pośrednictwem Jezus uczy jednak prawdy, która wywołuje w nas dyskusję; chodzi mianowicie o dziesięć
dziewcząt: pięć z nich wchodzi na ucztę, gdyż w chwili przybycia oblubieńca miały oliwę, aby zapalić swe
lampy; tymczasem druga piątka pozostała na zewnątrz, gdyż – nierozsądne – nie wzięły oliwy. Co reprezentuje
owa „oliwa”, niezbędna do tego, aby zostać dopuszczonym na ucztę weselną? Święty Augustyn (por.
Przemówienia 93, 4) i inni autorzy starożytni odczytują tu symbol miłości, której nie można kupić, ale którą
otrzymuje się jako dar, przechowuje się w swym wnętrzu i praktykuje w dziełach. Prawdziwą mądrością jest
korzystanie z życia śmiertelnego, aby pełnić dzieła miłosierdzia, gdyż po śmierci nie będzie to już możliwe.
Gdy staniemy na sądzie ostatecznym, sprawdzi się to na gruncie miłości praktykowanej w życiu ziemskim
(por. Mt 25, 31-46). A miłość ta jest darem Chrystusa, wlanym w nas przez Ducha Świętego. Ten, kto wierzy
w Boga-Miłość, nosi w sobie niezwyciężoną nadzieję jak lampę, z którą ma przejść noc poza śmiercią i dojść
do wielkiego święta życia (Benedykt XVI).

