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IV Ogólnopolski
Kongres Nowej Ewangelizacji

MIŁUJMY NIE SŁOWEM, ALE CZYNEM

JAK PRZYJĄĆ ZNAMIĘ DARU DUCHA
ŚWIĘTEGO?

Czym jest ubóstwo? To minimum egzystencji, a mówiąc prościej, to granica, której nie da się już przejść.
Dzień, gdy człowieka już nie stać na kupienie najtańszego jedzenia, używanego ciucha, opłacenie czynszu
i podstawowych leków – krajobraz ubóstwa po polsku kreśli w „Niedzieli” Katarzyna Woynarowska.

Wywiad z abp. Grzegorzem Rysiem

jedyny taki kanał tv w Europie

rodzina nasze uczucia
i emocje

TELEWIZJA NIE Z TEGO ŚWIATA

SMUTEK I DEPRESJA

O nietypowej ewangelizacji, sposobach docierania do
młodych i o promocji muzyki chrześcijańskiej z ks. Adamem Pradelą i Adamem Grabolusem, założycielami
Opoka.tv, rozmawia Kuba Wajdzik

Chyba nikt z nas nie chce być smutny. Na dłuższą
metę smutek odbiera siły,
a wypełnianie z nim codziennych obowiązków staje
się trudne ponad miarę

ZAMÓW

niedziela młodych

O WAS I Z WAMI

– wyjątkowy list do młodych od Brata Księdza
z okazji Kongresu Nowej Ewangelizacji, który
w dniach 23-26 listopada 2017 r. odbędzie się
w Częstochowie.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 47. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 19 LISTOPADA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* MIŁUJMY CZYNEM – I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH – chrześcijanin nie może obojętnie przechodzić
obok biedy.
* ZAGUBIONA EUROPA – kard. Robert Sarah o misji, jaką ma Polska w laicyzującej się Europie.
* TELEWIZJA NIE Z TEGO ŚWIATA – warto sprawdzić nową telewizję – Opoka.tv.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* O WAS I Z WAMI – wyjątkowy list do młodych od Brata Księdza z okazji Kongresu Nowej Ewangelizacji,
który w dniach 23-26 listopada 2017 r. odbędzie się w Częstochowie.
* ŚWIĘTA AMERYKANKA – prezentacja jednej z patronek Światowych Dni Młodzieży Panama 2018.
19 LISTOPADA 2017 – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Przypowieść o talentach
Dzisiejsza Ewangelia przypomina o naszym życiowym zadaniu. Otrzymaliśmy od Boga talenty, które
mamy pomnożyć i zwrócić Panu. W tej Ewangelii chodzi o talent najcenniejszy, który, pomnożony i oddany
Panu, najbardziej nas uszczęśliwi, da życie wieczne – niebo. „Pewien człowiek, mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek”. Majątek naszego Pana Jezusa – Boże życie, życie wieczne
w Bogu. Otrzymaliśmy ten dar jako zadatek w sakramencie chrztu – przez wiarę. Ona daje możność przyjęcia
daru zbawienia, życia wiecznego. Co robię, jak pracuję, aby pomnożyć wiarę, a pomnożoną oddać Bogu?
Pieniądze inwestuje się w jakiś biznes, aby „zarabiały”. Można też założyć lokatę w banku, niejako
zamrozić swoje środki na koncie. Z wiarą trzeba postąpić odwrotnie – trzeba dzielić się nią z innymi. Im
więcej rozdasz swojej wiary, podzielisz się nią – tym więcej ci przybędzie (o. Stanisław Jarosz OSPPE).
Człowiek nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, a tym bardziej życia, ale jest „sługą
planu ustalonego przez Stwórcę” – i na tym polega jego niezrównana wielkość.
Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb, którego nie wolno mu roztrwonić i jako talent do
wykorzystania. Człowiek musi się z niego rozliczyć przed swoim Panem (św. Jan Paweł II, „Evangelium
vitae”, 52).

