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10 XII 2017

JAK WIERZYĆ
W Toruniu w listopadzie br. odbyło się sympozjum
zorganizowane przez Radę Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich przy współpracy z toruńską Wyższą
Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, poświęcone
przede wszystkim formacji religijnej młodych

10 grudnia 2017
18. Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

rozmawiamy o reparacjach
wojennych

ADWENTOWE PRACE DOMOWE

KOCHAM CIĘ!

Nie jestem perfekcyjną panią domu, ale przyznaję –
lubię ład i porządek. Tworzenie świątecznej atmosfery,
robienie generalnych porządków sprawiają mi ogromną
frajdę

„Powstań, Jeruzalem, zobacz twe dzieci zgromadzone na słowo Świętego, rozradowane, że Bóg o nich
pamiętał” (por. Ba 5, 5).
Tadek: – Czy ona nie może tego zrozumieć?

ZAMÓW

D

statystyka

temat numeru: za wschodnią granicą

Duch, który umacnia miłość

O

niedziela młodych

PÓŁ SZKLANKI (BEZ)WODY

– z Maryją odkryj jasną stronę życia

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 50. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 10 GRUDNIA 2017 R.
PRZYGOTOWUJEMY Z „NIEDZIELĄ” STÓŁ BOŻONARODZENIOWY
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:
* „Z głową w gwiazdach” – codzienność sprawia, że świat się kurczy. Święta są zaproszeniem do podniesienia
wzroku ku niebu.
* „Adwentowe prace domowe” – przewodnik po koniecznych i niekoniecznych przygotowaniach do Bożego
Narodzenia.
* „Jak wierzyć?” – o religijności współczesnych Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Pół szklanki (bez)wody” – z Maryją odkryj jasną stronę życia.
* „Kto nauczył Pana Jezusa śpiewać?” – oratorium Matki Boga.
10 GRUDNIA 2017 – II NIEDZIELA ADWENTU
Myśli do kazania:
Prostujcie ścieżki dla Pana
Cały świat jest nasycony wieloma dźwiękami i odgłosami. Pochodzą one z różnych źródeł, najczęściej
ze strony przyrody, albo są owocem działalności człowieka. Głosy oraz dźwięki mają różną barwę i natężenie,
są przyjemne lub nieznośne. Czasem z gęstwiny głosów trudno wyłowić właściwy, przyjemny lub ciekawy,
a także głos pochodzący od Boga. Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza
prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają go za
Mesjasza, ale on nie tai, że Nim nie jest i nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi (Ks. Henryk
Krukowski).
Jan jest głosem, ale «na początku było Słowo», czyli Pan (J 1, 1). Jan był głosem tylko do czasu,
Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic
oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca (św. Augustyn Kazanie 293, 3).
W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym jesteśmy kuszeni do poszukiwania radości w rzeczach
materialnych Jan Chrzciciel uczy nas życia tym, co najistotniejsze, aby Boże Narodzenie było przeżywane nie
tylko jako święto zewnętrzne, ale jako święto Syna Bożego, który przyszedł, aby przynieść ludziom pokój,
życie i prawdziwą radość (Benedykt XVI).

