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wstańcie, chodźmy!

Katolicka optyka wyborcza

Kopalnia złota

Katolik ma obowiązek uczestniczenia w życiu publicznym, w tym – obowiązek pójścia na wybory, także w swoim,
dobrze pojętym interesie

Zmienia się rola Dni Papieskich. Za życia Jana
Pawła II były okazją do wyrażenia mu wdzięczności.
Dziś przypominają jego osobę i dziedzictwo, które
pozostawił. Zwłaszcza nam, Polakom, nie wolno o nim
zapomnieć

Prymas Tysiąclecia

Uczył, jak kochać Boga i Polskę
Wielki Książę Kościoła, mąż stanu, interreks,
a jednocześnie ciepły, zwyczajny, pełen humoru i serdeczny
człowiek. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia,
już wkrótce zostanie ogłoszony błogosławionym.

ZAMÓW

sposób na życie

Duszpasterstwo Akademickie?
Dlaczego nie…
Przez duszpasterstwa akademickie Kościół wychodzi
naprzeciw młodym ludziom, zapewniając im duchową
opiekę w trakcie studiów, a także mądre przygotowanie do dorosłości. Dlaczego w czasie studiów warto
wejść do takiej wspólnoty?

chrześcijanie na świecie

Z nienawiści do wiary
Władze zamknęły wszystkie katolickie kliniki i szpitale.
Teraz nacjonalizują należące do Kościoła szkoły
i przedszkola. Do więzień trafiają kolejni wierni.
Erytrea mocno zaostrza antychrześcijański kurs
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY 41. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
TEMAT NUMERU: Polska w naszych rękach
Czy jako katolik powinienem uczestniczyć w życiu publicznym? Czy mam obowiązek pójścia na
wybory? Artykuły „Katolicka optyka wyborcza”, „Przejęcie odpowiedzialności” i „Wskazówki od
naszego świętego” dokładnie wyjaśniają sprawę „mieszania się” katolików do polityki. Kropkę nad „i”
w kwestii mądrego wyboru tych, którzy będą decydować o naszym jutrze są wypowiedzi o. Przemysława
Wysogląda – jezuity, księdza i artysty komiksowego pt. „Bo jestem obywatelem” oraz prezentera TVP
Michała „Paxa” Bukowskiego pt. „Dać szansę komuś, kto wniesie dobro”.
Kopalnia złota
Święci się nie starzeją. Jan Paweł II jest wciąż obecny wśród nas w tajemnicy świętych obcowania i w swoim
nauczaniu. „Wstańcie, chodźmy” – hasło tegorocznych Dni Papieskich, zachęca, aby sobie i innym wciąż
przybliżać Papieża i jego dzieło.
Uczył, jak kochać Boga i Polskę
Na tę chwilę czekały miliony Polaków – wiadomo już, że prymas Wyszyński, wkrótce zostanie wyniesiony
na ołtarze. Był wielkim duszpasterzem całego narodu i tym, który odważył się powiedzieć komunistycznej
władzy: „Non possumus!”. Pamięć o nim żyje w Apelu Jasnogórskim, Instytucie Prymasa Wyszyńskiego
i wielu innych miejscach.
Z nienawiści do wiary
W wielu miejscach świata chrześcijanie są prześladowani i więzieni. Władze Erytrei zamknęły już katolickie
kliniki szpitale, a teraz nacjonalizują przedszkola i szkoły. O tym, co dzieje się w tym afrykańskim kraju
informują jedynie ludzie, którym udało się stamtąd zbiec.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 13 PAŹDZIERNIKA BR. – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Wiara uzdrowionego cudzoziemca – Łk 17, 11-19
Ewangelia według św. Łukasza opowiada o uzdrowieniu przez Jezusa dziesięciu trędowatych.
Pogranicze Samarii i Galilei zamieszkiwali Żydzi oraz ludzie innych narodowości. Ujrzawszy chorych,
którzy błagali o pomoc, Jezus nie dociekał, z kim ma do czynienia, lecz przywrócił im zdrowie. O ile jednak
Naaman pospieszył z podziękowaniem Elizeuszowi, to tylko jeden z dziesięciu uzdrowionych z trądu
postąpił tak samo. W pytaniu Jezusa pobrzmiewa smutek: „Gdzie jest dziewięciu?”. W podziękowaniu,
które okazał jeden z trędowatych, znalazło wyraz nastawienie serca podatnego na przyjęcie łaski większej
niż zdrowie ciała. W cudownych znakach, które są częścią również naszego życia, spotykają się dwie
miłości: Boża do nas i nasza do Boga. (ks. prof. Waldemar Chrostowski)
Całkowitym i gruntownym uzdrowieniem jest zbawienie. Już język potoczny, rozróżniając «zdrowie»
i «zbawienie», pomaga nam zrozumieć, że zbawienie jest czymś o wiele więcej niż zdrowiem: jest bowiem
nowym życiem, pełnym, ostatecznym. Poza tym Jezus, podobnie jak przy innych okazjach, wypowiada tutaj
słowa: «Twoja wiara cię uzdrowiła». Wiara zbawia człowieka, odbudowując jego głęboką relację z Bogiem,
z sobą samym i z innymi; a wiara wyraża się we wdzięczności. Jezus uzdrawia dziesięciu chorych na trąd,
uważany wówczas za «zaraźliwą nieczystość», wymagającą rytualnego oczyszczenia (por. Kpł 14, 1-37). Trądem,
który rzeczywiście oszpeca człowieka i społeczeństwo, jest tak naprawdę grzech; są nim pycha i egoizm, które
rodzą w ludzkiej duszy obojętność, nienawiść i przemoc. Z owego trądu ducha, zniekształcającego oblicze
ludzkości, nikt inny nie może wyleczyć, jak tylko Bóg, który jest Miłością. Gdy nawracający się człowiek
otwiera serce przed Bogiem, zostaje wewnętrznie uzdrowiony ze zła. (Benedykt XVI)

