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temat numeru: uroczystość Wszystkich Świętych

W DRODZE DO NIEBIAŃSKIEGO JERUZALEM
Uroczystość Wszystkich Świętych, jak podpowiada mszalna prefacja z 1 listopada, pozwala nam czcić Boże
„święte miasto Jeruzalem, które jest naszą matką”

rozmawiamy o papieżu Franciszku

czas dla Boga
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29 X 2017

Ruch „Europa Christi”

DOKĄD IDZIESZ, EUROPO?
Wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury,
polityki i Kościoła z całej Europy spotkali się na
I Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi”
i podjęli debatę nad kondycją duchową i przyszłością
Starego Kontynentu.

niedziela młodych

PAPIEŻ, KTÓRY ZAPALIŁ ŚWIAT

SIŁA MODLITWY

NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ

dla włoskiej agencji prasowej ANSA i w watykańskim
dzienniku „L’Osservatore Romano”.
W swoim dorobku ma wiele książek o Watykanie,
papieżach i wybitnych postaciach Kościoła
katolickiego.

Modlitwa to najważniejsza forma rozmowy,
do jakiej zdolny jest człowiek. To rozmowa, która
dosłownie ratuje nam życie.

Po co nam święci? Jak wywiązują się z przypisanych
im zadań ;)? Czy bardzo balują w niebie? A co się
dzieje z tymi, którzy jeszcze tam nie dotarli?

ZAMÓW

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 44. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 29 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Europa będzie Chrystusowa, gdy ludzie w niej będą chrześcijanami” – pisze
bp Józef Zawitkowski w związku z kongresem Ruchu „Europa Christi”.
* „Papież, który zapalił świat” – o papieżu Franciszku i jego widzeniu Kościoła.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Nie święci garnki lepią”, czyli po co nam święci.
* „Serce duszpasterstwa akademickiego”, czyli kościół dla studentów i profesorów.
29 października 2017 – XXX Niedziela zwykła
Myśli do kazania:
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem
(…). Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (z Ewangelii według św. Mateusza).
Dzisiejsza niedziela w wielu świątyniach w Polsce jest obchodzona jako uroczystość rocznicy poświęcenia
kościoła własnego. Przy tej okazji możemy zapytać, po co budujemy kościoły, a później gromadzimy się w nich
na Mszy św., sprawowaniu innych sakramentów, na słuchaniu słowa Bożego czy modlitwie? Św. Jan Paweł
II powiedział, że ostatecznym celem wszelkiej działalności Kościoła jest nasze zbawienie, i przypomniał o
powszechnym powołaniu wszystkich ochrzczonych do świętości. Mówił, że zapytać człowieka dorosłego, czy
chce przyjąć chrzest, to znaczy zapytać go, czy chce zostać świętym. Tym samym podkreślił, że do zbawienia
bezwzględnie konieczna jest łaska Boża, z którą trzeba współpracować. Co zatem powinien robić człowiek
ochrzczony, by zostać świętym i dostać się do nieba?
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus daje zwięzłą odpowiedź na to pytanie, przypominając o największym
i pierwszym przykazaniu. Jest nim nakaz miłości Pan Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Polega
on na zachowywaniu nauki Chrystusowej, czyli na nieustannym podporządkowywaniu naszych ludzkich
zamiarów woli Bożej. Ten więc miłuje Boga, kto wypełnia Boże przykazania (ks. Andrzej Kuliberda)
					***
„Przykazanie miłowania Boga i bliźniego jest pierwsze, nie dlatego, że stoi na czele spisu przykazań.
Jezus nie stawia go na początku, ale w centrum, ponieważ jest sercem, z którego wszystko powinno wypływać
i do którego wszystko powinno powrócić i się odnosić” (papież Franciszek).
					***
„To największe przykazanie jest jedno i jest zarazem dwoiste: obejmuje Boga i ludzi, a wśród ludzi –
bliźnich i siebie samego. W ten sposób Bóg spotyka się w tym przy¬kazaniu ze swym obrazem i podobieństwem,
którym jest każdy człowiek” (św. Jan Paweł II).

