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CHRYSTUS MA MAMĘ... I NIE ZAWAHA SIĘ NIĄ POSŁUŻYĆ
Dla małego dziecka mama jest początkiem i końcem świata. Jest od zawsze i na zawsze. Dyskretnie odczytuje
potrzeby, czuwa. Gdy choć na chwilę zniknie z pola widzenia, dziecko natychmiast to zauważa i woła: mamo!
I mama znów się pojawia. Ot, naturalny stan

rozmawiamy o reparacjach
wojennych

DARY DUCHA MIŁOŚCI

NIE ZREZYGNOWALIŚMY I NIE ZREZYGNUJEMY

Motywem przewodnim duszpasterstwa w nowym roku
kościelnym jest hasło: „Duch, który umacnia miłość”.
Jesteśmy powołani do tego, żeby przyjmować miłość
od Boga i żeby coraz bardziej kochać na wzór Jezusa.

O prawno-historycznych racjach domagania się
reparacji wojennych od Niemiec
z Arkadiuszem Mularczykiem rozmawia Wiesława
Lewandowska
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Józef Piłsudski

temat numeru: Niepokalana

Duch, który umacnia miłość
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Z ZUŁOWA – W ŚWIAT: ŚLAD PIŁSUDSKIEGO
W 150. rocznicę urodzin Marszałka

niedziela młodych

MODA NA CHESTERTONA

– jego książki odmieniają życie

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 49. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 3 GRUDNIA 2017 R.
PRZYGOTOWUJEMY Z „NIEDZIELĄ” STÓŁ BOŻONARODZENIOWY
Za tydzień – 10 grudnia 2017 r.
DODATEK KULINARNY – Przepis na udane święta
14 sprawdzonych przepisów kulinarnych, w tym:
- potrawy wigilijne
- sałatki
- świąteczne dania mięsne oraz ciasta
Cena bez zmian – 5 zł
Szukaj w „Niedzieli” dobrych, sprawdzonych przepisów na świąteczny stół.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Chrystus ma Mamę… I nie zawaha się nią posłużyć” – o tym, jak współczesnemu człowiekowi potrzebna
jest Matka Boża.
* „Z Zułowa w świat: ślad Piłsudskiego” – w 150. rocznicę urodzin Marszałka.
* „Nie zrezygnowaliśmy i nie zrezygnujemy” – poseł Arkadiusz Mularczyk o powodach domagania się od
Niemiec reparacji wojennych.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Moda na Chestertona” – jego książki odmieniają życie.
* „Matura czy inicjacja chrześcijańska?” – IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji.
3 GRUDNIA 2017 – I NIEDZIELA ADWENTU
Myśli do kazania:
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie
Okres Adwentu, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, ma trzy zasadnicze wymiary. Po pierwsze
– upamiętnia oczekiwanie starotestamentowego Izraela na zbawczą interwencję Bożą, które doczekało się
spełnienia w życiu i działalności Mesjasza, którym jest Jezus z Nazaretu. Po drugie – ma ukierunkowanie
eschatologiczne i wskazuje na powtórne przyjście uwielbionego Jezusa Chrystusa, które nastąpi na końcu
czasów. Po trzecie – przygotowuje wiernych na radosne przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia. Na
progu Adwentu z ufnością powtarzamy modlitwę starotestamentowego psalmisty: „Odnów nas, Boże, i daj
nam zbawienie” (ks. prof. Waldemar Chrostowski).
Okres Adwentu przypomina inny jeszcze aspekt nadziei, który dotyczy sensu i wartości życia w sposób
bardziej ogólny. Nierzadko stawiamy sobie dzisiaj pytania: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jaki sens ma to,
co robimy na ziemi, co nas czeka po śmierci?
Istnieje wiele dobrych i uczciwych celów życia: dążenie do większego dobrobytu materialnego, postęp
społeczny, naukowy i ekonomiczny, pełniejsze urzeczywistnienie aspiracji osobistych i społecznych. Czy
jednak wystarczy osiągnąć te cele, aby spełnić najgłębsze pragnienia naszej duszy? (św. Jan Paweł II).

