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CZY KONIEC ŚWIATA SIĘ SPÓŹNIA?
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Z MIELIZNY WYPŁYNĄĆ NA GŁĘBOKIE WODY

– Gdzie jest królestwo Chrystusa? To królestwo duchowe, jego granice przebiegają nie przez terytorium ziemi, ale
przez ludzkie serca. Mogą je osiągnąć wszyscy, którzy chcą do Niego należeć. Jest ono wieczne, nieprzemijające,
a jego elementami konstytutywnymi są: miłość, prawda, sprawiedliwość i pokój. O Jezusie Chrystusie Królu
Wszechświata pisze w „Niedzieli” ks. Jan Koclęga.
rodzina nasze uczucia
i emocje

PORA ZEJŚĆ Z KANAPY

IDĘ PO ŚLADACH WUJKA

O wyzwaniach stojących przed Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i robieniu rabanu w Kościele z Iloną
Trojnar – przewodniczącą Prezydium Krajowej Rady
KSM – rozmawia ks. Marek Łuczak

Studenci nazywali go Wujkiem. Prymas Wyszyński
mówił o nim: „słońce życia kapłańskiego”.
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rozmowa z prezesem
Akcji Katolickiej w Polsce

temat numeru: Chrystus Król

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży

O

Z Urszulą Furtak – prezesem Zarządu Krajowego
Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce –
rozmawia ks. Adrian Put

niedziela młodych

SZANSA NA RELACJĘ Z BOGIEM

– inspirująca rozmowa z ks. Michałem Olszewskim
SCJ nt. nowej ewangelizacji.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 48. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 26 LISTOPADA 2017 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Pora zejść z kanapy” – o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i robieniu rabanu w Kościele.
* „Miłości można i trzeba się uczyć jak każdej sztuki” – mawiał ks. Aleksander Zienkiewicz, który ponoć miał
absolutny słuch w rozpoznawaniu głosu Boga. Właśnie trwa jego proces beatyfikacyjny.
* „Dbamy o jakość powietrza i klimat” – zapewnia wiceminister środowiska Paweł Sałek na progu smogowego
sezonu.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Młodzi patrioci” – poznaj 11 młodych, pełnych pasji i talentów. Weź dla siebie coś z ich życia!
* „Szansa na relację z Bogiem” – inspirująca rozmowa z ks. Michałem Olszewskim SCJ nt. nowej ewangelizacji.
26 LISTOPADA 2017 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
Myśli do kazania:
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości
Wszystkie królestwa, mocarstwa, potęgi tego świata kiedyś się skończą. Na wieki trwać będzie jedynie
królestwo Jezusa Chrystusa.(...) Ewangelia wskazuje na inny jeszcze aspekt bycia Królem Wszechświata,
a mianowicie na władzę sądzenia. Wszyscy staną na Sądzie Ostatecznym. Będziemy sądzeni z miłości i
miłosierdzia. Ta perspektywa słusznie przejmuje nas bojaźnią, ale pamiętajmy, że Sędzią będzie Chrystus,
który umarł za nas na krzyżu. Ten Sędzia jest zarazem dobrym pasterzem, o którym mówi prorok Ezechiel.
Szuka do końca zagubionych owiec, by przyprowadzić je do bezpiecznej owczarni (o. Dariusz Kowalczyk
SJ).
Zbawienie nie zaczyna się od wyznania królewskości Chrystusa, ale od naśladowania dzieł miłosierdzia,
przez które On zrealizował królestwo. Kto spełnia dzieła miłosierdzia, pokazuje, że przyjął królowanie Jezusa,
bo w swoim sercu uczynił miejsce dla miłosierdzia Boga (papież Franciszek).

