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instytucja czy wspólnota

Przepis na Kościół

Czy Kościół jest potrzebny?

Jakość wspólnoty Kościoła zależy od właściwej proporcji między jej dwoma fundamentalnymi składnikami:
duchownymi oraz świeckimi. Zbyt dominująca obecność biskupów, kapłanów, diakonów, osób życia
konsekrowanego grozi klerykalizmem. Przesadna zaś aktywność laikatu skutkuje zeświecczeniem

Czy Kościół jest potrzebny, by wierzyć w Boga? –
pytają ludzie zarówno wierzący, jak i poszukujący
Boga. Dzieje się tak zapewne dlatego, że Kościół jawi
się wielu jako swoista przeszkoda w wierze.

kultura życia i śmierci

warto wiedzieć

ku rozwadze

Groby aniołów

JEST U NAS KOLUMNA W WARSZAWIE...

Nie zabijaj słowem

O pogrzebach nienarodzonych i promowaniu kultury życia
z ks. Mauriziem Gagliardinim rozmawia Włodzimierz Rędzioch

Zygmunt III Waza nie był najwybitniejszym polskim
władcą. Nazywano go „niemą zmorą ze Szwecji”

Już św. Augustyn mówił, że za pomocą słowa można
zabić albo uratować życie
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TEMAT NUMERU: ŚWIECCY W KOŚCIELE
Gdy mówimy Kościół – zwykle mamy na myśli duchowieństwo, a przecież fundamentalnymi
składnikami kościelnej wspólnoty są zarówno duchowni, jak i świeccy. O właściwych proporcjach obu
składników i ich współpracy czytamy w artykule „Przepis na Kościół”. Liderem wśród wspólnot, w które
angażują się świeccy, są koła Żywego Różańca, w których modli się ok. 2 mln. osób. Ale wspólnot, ruchów
i grup modlitewnych jest znacznie więcej – trzeba ich tylko poszukać. Gdzie? – o tym w artykule „Nie
wystarczy tylko przyjść”. Na pytanie, czy warto zaangażować się w kościelne wspólnoty, Gosia i Rafał –
animatorzy życia parafialnego odpowiadają twierdząco. Dla nich Kościół to: wzajemna modlitwa i pomoc,
znajomi i przyjaciele, zarówno wśród świeckich, jak i kapłanów, dzielenie się życiem. Ich świadectwo nosi
tytuł: „Kamienie wołać (nie) będą”.
Papież Franciszek 17 grudnia br. skończy 83 lata, ale nie zwalnia tempa i właśnie wybiera się
w podróż do Japonii. Dlaczego Azja jest dla papieża priorytetowym kontynentem wyjaśnia artykuł „Misja,
dialog, pokój i spełnienie marzenia”.
Polska należy do państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie – tak wynika
z codziennych pomiarów i rocznych raportów. To ogromne wyzwanie dla wszystkich, którym leży na
sercu zdrowie Polaków. O dramatycznej sytuacji przeczytamy w artykule „Smog nas powszedni”.
Adoracja w czasie przerwy w podróży? We Wrocławiu będzie to możliwe już w grudniu, gdzie na
Dworcu Głównym powstaje Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Więcej na ten temat
w artykule „Bóg na dworcu”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 24 LISTOPADA BR. – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa – (Łk 23, 35-43)
Historia Świat zna bardzo wiele królestw ich przepych i ludzką potęgę, królowie – władcy są
prawodawcami i sędziami, częstokroć dzierżyli w swym ręku władzę absolutną. Potęga i splendor owych
władców są okupione ciężkim losem poddanych, którzy częstokroć nie są beneficjentami splendoru
i bogactwa królestwa i władcy, ale ciężko na nie pracują.…. Zupełnie inna rzeczywistość Królestwa
i Władcy jawi się w dzisiejszej Liturgii, gdzie Chrystus jest Panem i Królem a każdy jest zaproszony
aby wziąć w posiadanie Królestwo Boże przygotowane od założenia świata. Bóg, który jest Miłością jest
Królem a Swoje królowanie przekazał Jezusowi Chrystusowi, który jest Jedynym Odkupicielem człowieka
i świata. (ks. Jan Koclęga)
Jezus przyszedł, by objawić i przynieść nowe panowanie, panowanie Boże. Przyszedł, aby dać
świadectwo prawdzie o Bogu, który jest miłością (por. 1 J 4, 8. 16) i chce ustanowić królestwo sprawiedliwości,
miłości i pokoju (por. prefacja). Każdy, kto jest otwarty na miłość, słucha tego świadectwa i przyjmuje je
z wiarą, aby wejść do Królestwa Bożego. (Benedykt XVI)

