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temat numeru: 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego

Podstawowym warunkiem pójścia za głosem Boga jest przyjaźń z Chrystusem. To On dokonuje wyboru
konkretnego kandydata. Nikt poza Jezusem nie może mu objawić jego powołania

beatyfikacja Hanny
Chrzanowskiej

POLAK, KTÓRY BUDOWAŁ W AMERYCE MOSTY

DAMA PIELĘGNIARSTWA

Był synem światowej sławy aktorki Heleny Modrzejewskiej. Odważny konstruktor o wielkiej wiedzy i wyobraźni, uznany w 1903 r. za najwybitniejszego specjalistę
w dziedzinie budowy mostów.

Właśnie teraz, gdy trwa batalia o godność ludzkiego
życia, zwłaszcza tego słabego, na ołtarze zostanie
wyniesiona Hanna Chrzanowska (1902-73), której
życiową misją była troska o chorych.
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gorący temat

CZY GROZI NAM WOJNA NUKLEARNA?

WIELKA TAJEMNICA POWOŁANIA

wielcy Polacy
Rudolf Modrzejewski

D

Papież Franciszek najwyraźniej jest zaniepokojony
nie tylko trzecią wojną światową „w kawałkach”, która
toczy się dzisiaj w różnych częściach świata,
ale również widmem wojny nuklearnej

niedziela młodych

EWANGELIZACJA W AFRYCE

– czyli o misji, która stała się przygodą.

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

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 4. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 28 STYCZNIA 2018 R.
WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
* „Czy grozi nam wojna nuklearna?” – papież Franciszek zaniepokojony sytuacją na świecie.
* „Wielka tajemnica powołania” – dlaczego piękne dziewczyny i przystojni młodzieńcy decydują się poświęcić
życie Bogu i ukryć za furtą klasztorną.
„NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
* „Ewangelizacja w Afryce” – czyli o misji, która stała się przygodą.
* „Nie bój się iść pod prąd” – zobacz, jak robił to św. Stanisław Kostka.
28 STYCZNIA 2018 – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
Myśli do kazania:
Jezus naucza jak ten, który ma władzę
Tematem wszystkich trzech tekstów dzisiejszej niedzieli jest dar proroctwa. I już na początku trzeba
mocno zaznaczyć, że prorokiem jest ten, kogo Bóg wybiera i posyła i kto przemawia do ludzi w imieniu
Pana Boga. Scena, o której czytamy w Ewangelii według św. Marka, jest pierwszym aktem działalności
Syna Bożego. W synagodze w Kafarnaum wszyscy byli zaskoczeni i zdumieni nauczaniem Jezusa, albowiem
Chrystus przemawiał jak Ten, który ma władzę i moc, a nie jak uczeni w Piśmie. Tak może przemawiać
tylko Ktoś, kto przemawia w imieniu Boga. Zaś Jego nauka, potwierdzona znakami, domaga się radykalnego
posłuszeństwa Bogu, który objawia się w czynach Jezusa (Abp Wacław Depo).
Ewangelia dzisiejszej niedzieli (Mk 1, 21-28) przedstawia nam Jezusa, który w dniu szabatu naucza
w synagodze w Kafarnaum – małym mieście nad Jeziorem Galilejskim, gdzie mieszkali Piotr i jego brat
Andrzej. Po Jego nauczaniu, wzbudzającym podziw ludzi, następuje uwolnienie człowieka opętanego „przez
ducha nieczystego” (w. 23), który rozpoznaje w Jezusie „świętego Bożego”, to znaczy Mesjasza. Wkrótce Jego
sława rozprzestrzenia się na cały region, który On przemierza, głosząc Królestwo Boże i uzdrawiając chorych
wszelkie rodzaju: słowo i działanie. Często dla człowieka władza oznacza posiadanie, moc, panowanie,
powodzenie. Tymczasem dla Boga władza oznacza służbę, pokorę, miłość; oznacza wchodzenie w zamysł
Jezusa, który pochyla się, aby umywać nogi uczniom (por. J 13,5), który szuka prawdziwego dobra człowieka,
który leczy rany, który jest zdolny do tak wielkiej miłości, aby dać swoje życie, bo jest Miłością (Benedykt
XVI).
Do Księży Proboszczów
Jeżeli w parafii zabraknie „Niedzieli”, proszę śmiało dzwonić nawet w niedzielę pod numer telefonu:
605-363-701, abyśmy mogli pomóc w zaopatrzeniu w dodatkowe egzemplarze.
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