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Polacy w świecie

PARTNERSTWO, KTÓRE ZMIENIŁO ŚWIAT

POLAK, KTÓRY OŚWIETLIŁ AMERYKĘ

Ten rok jest dla Polski wyjątkowy – obok 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości świętujemy także
40. rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu przez św. Jana Pawła II. Można by rzec – cały świat świętuje z nami. W tym
świętowaniu nie zabrakło także przyjaciół Polski, czyli Stanów Zjednoczonych – bo oto 26 września br. w budynku
Ronalda Reagana przy Pennsylvania Ave w Waszyngtonie miała miejsce niezwykła konferencja: „Ronald Reagan
i Jan Paweł II: Partnerstwo, które zmieniło świat”.

Był powstańcem styczniowym i wynalazcą, milionerem
i mecenasem polskiej kultury. Dzięki 22 amerykańskim
patentom Erazm Jerzmanowski zgromadził ogromny
majątek i znalazł się na liście 100 najbogatszych
Amerykanów.

sprawy ostateczne

wspólnota „Europe Waits” w akcji

niedziela młodych

MUSI WYBOLEĆ DO KOŃCA

TO PAN BÓG TRZYMA GPS

JEŚLI NIE PRZEWRÓT, TO CO?

Dla osób w żałobie okres Wszystkich Świętych jest
zawsze trudny – bo nie istnieje łagodny sposób
przejścia przez czas żałoby po stracie ukochanej
osoby. Czas nie leczy ran – pozwala jedynie ból
przerobić na tęsknotę.

Wyjeżdżają zawsze latem i zawsze autostopem.
Nie wiedzą, dokąd dojadą ani kogo spotkają.
To Pan Bóg trzyma w swych rękach GPS i wyznacza
kierunek. Niczego nie potrzebują oprócz pracy tam,
dokąd dotrą.

Katarzyna Pypka i Mateusz Kowalik z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej byli w Rzymie podczas synodu biskupów poświęconego młodzieży. Przygotowywali w tym
czasie filmiki z serii „Misja Rzym” relacjonujące ich pobyt
w Wiecznym Mieście i spotkania z ojcami synodalnymi.
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WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
Polak, który oświetlił Amerykę
Był powstańcem styczniowym i wynalazcą, milionerem i mecenasem polskiej kultury. Dzięki 22 amerykańskim
patentom Erazm Jerzmanowski zgromadził ogromny majątek i znalazł się na liście 100 najbogatszych
Amerykanów. Ku ogólnemu zaskoczeniu w wieku 52 lat wrócił do Polski i zamieszkał w Prokocimiu.
Musi wyboleć do końca
Dla osób w żałobie okres Wszystkich Świętych jest zawsze trudny – bo nie istnieje łagodny sposób przejścia
przez czas żałoby po stracie ukochanej osoby. Czas nie leczy ran – pozwala jedynie ból przerobić na tęsknotę.
Ekspansja antyklerykalizmu
Antyklerykalizm nie jest w Polsce sporadycznym zjawiskiem, ale procesem społecznym. Nie zawsze zależy
od zachowań osób duchownych – często jest generowany przez środowiska, które kierując się przesłankami
ideologicznymi usiłują wytworzyć antykościelne nastroje społeczne.
Świadectwa istnienia
Program Archiwum Pełne Pamięci trwa. Już blisko 500 osób przekazało IPN swoje zbiory dokumentów
i pamiątek – zapiski, druki ulotne, książki wydane w drugim obiegu i in. Historycy apelują o wrażliwość
historyczną, zwłaszcza ludzi młodych, którzy w domowych archiwach znajdują stare papiery.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 4 LISTOPADA 2018 R. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Największe przykazanie
Pierwsze przykazanie brzmi: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Niestety, ja tego nie potrafię, przykro mi. Ty dajesz radę
tak kochać? Gdyby ludzie miłowali Pana Boga całym swoim czasem, święciliby niedzielę! Kochać Boga
wszystkimi pieniędzmi. To bogaty młodzieniec odszedł, kiedy Jezus mu zaproponował: kochaj Boga całym
swoim majątkiem – sprzedaj wszystko. Kochasz bliźniego jak siebie samego? To daj mu swoje pieniądze
(por. Mt 19, 16-22) (O. Stanisław Jarosz OSPPE).
Ewangelia dzisiejszej niedzieli raz jeszcze przedstawia nam nauczanie Jezusa o największym
przykazaniu – o przykazaniu miłości, które jest podwójne: trzeba miłować Boga i miłować bliźniego. (...)
Jeśli miłość Boga zakorzeniła się głęboko w człowieku, to jest on w stanie kochać także tych, którzy na to nie
zasługują, tak jak to właśnie czyni Bóg względem nas (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.
Redakcja „Niedzieli”

