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na drogach wiary

Co naprawdę świętujemy?
U progu Bożego Narodzenia warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn
Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

świąteczne rozmowy

Jako Wilija, taki cały rocek
W święta warto sobie zafundować dzień bez telewizora, radia, social mediów, telefonów itp., po
to, aby skupić się na modlitwie i obcowaniu z Bogiem – mówią Paweł
i Łukasz Golcowie w rozmowie z Mariuszem Rzymkiem.
podsumowania

Alfabet roku 2019
Nie ma wątpliwości, co było najważniejszym wydarzeniem w Polsce w latach 1000, 1772 czy 1863,
a na świecie – w 325, 1453 czy w 1492. Ale co było najważniejsze w 2019 r., to się dopiero okaże –
bo z oddali lepiej widać. Co ciekawego działo się w kończącym się roku, zobaczmy...
spotkania

Inny czas nie będzie nam dany
Święta mają być radosne dla wszystkich, więc sprawdź, czy wokół ciebie nie ma kogoś, kto je przesiedzi sam, może głodny i zmarznięty, albo przepłacze. Nie zachowuj się jak ci „chrześcijanie”, co
to dla tradycji postawią puste nakrycie na stole, modląc się w duchu, żeby tylko nikt nie przyszedł.
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ZAPRASZAMY DO LEKTURY ŚWIĄTECZNEGO NUMERU „NIEDZIELI”
NA 22-29 GRUDNIA 2019 R.
Świąteczna „Niedziela” w zwiększonej objętości i z atrakcyjnymi dodatkami: płytą Golec uOrkiestry,
śpiewnikiem i kalendarzem przynosi wiele interesujących artykułów.
Co naprawdę świętujemy?
Nie pozwólmy sobie wmówić, że kolorowa bożonarodzeniowa otoczka jest ważniejsza od prawdy teologicznej. Przecież tym dniu stała się rzecz rewelacyjna – przyszedł do nas Bóg.
Miejsce znaczone gwiazdą
Dziś Betlejem od reszty świata oddziela wysoki, szary mur. Jak mogło to miejsce wyglądać w czasach narodzin Pana Jezusa? Gdzie mogła zatrzymać się Święta Rodzina?
Leonia od Niemowlaka z Betlejem
Służebnica Boża – s. Leonia Nastał w jednym z mistycznych widzeń w 1938 r. mogła przyklęknąć w Betlejem
u stóp żłobu. Dziś do jej grobu przybywają pary pragnące zostać rodzicami. A potem wracają, by dać świadectwo, że Leonia wymodliła im dzieciątko.
Jak Polacy pomagają Syrii
Wojna sprawiła, że ok. 80 proc. mieszkańców Syrii żyje w ubóstwie, ponad 50 proc. nie ma pracy, 2 mln dzieci nie chodzi do szkoły. Nie jesteśmy na to obojętni. Już 9 tys. rodzin otrzymało wsparcie w ramach programu
Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”.
Inny czas nie będzie nam dany
Czasami dla tradycji zostawiamy puste nakrycie na wigilijnym stole, niekoniecznie pragnąc, aby ktoś je zajął.
Ale Święta mają być radosne dla wszystkich, sprawdźmy, czy wokół nas nie ma kogoś, kto tego dnia będzie
sam.
MYŚLI NA NIEDZIELE 22-29 GRUDNIA BR. – IV NIEDZIELA ADWENTU I NIEDZIELA
ŚW. RODZINY
Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida
(Mt 1, 18-24)
Ostatnie dni Adwentu charakteryzuje swoisty dynamizm przygotowań do Uroczystości Bożego Narodzenia. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że owo przedświąteczne napięcie przygotowań może przesłonić
samą istotę Bożego Narodzenia. Tak jak kiedyś w Betlejem ludzie byli tak zaabsorbowani spisem ludności
w całym państwie, że nie znalazło się miejsce dla Syna Bożego pod dachem w Betlejem. Zgiełk tego świata, ciągle jeszcze przesłania wielu ludziom pełnie objawienia się Boga w Swoim Synu Jezusie Chrystusie,
a przecież tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał
życie wieczne, zatem Boże Narodzenie to wielki znak Miłości w Bożej Dziecinie dla każdego z nas. (Ks. Jan
Koclęga)
Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Słowo stało się ciałem (J 1, 1-18)
Boży Syn, stawszy się człowiekiem dla naszego zbawienia, najgoręcej pragnie, byśmy w Nim usłyszeli Słowo Ojca do nas. Natchniony Jan wyjaśnia treść tego Słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Co
za Dobra Wieść! Jej treść trzeba za radą św. Bernarda brać na zęby mądrości – aż poczuję słodycz Miłości
Ojca. W odkrywaniu i smakowaniu tej słodyczy nikt nas nie wyręczy, ale pomóc nam mogą ci, których Boże
Dziecię olśniło wspanialej, pełniej. Widać to we wspaniałych kolędach. (Krzysztof Osuch SJ)

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu (Mt 2, 13-15. 19-23)
Z całą stanowczością przypomnijmy dziś prawdę, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę
i kobietę. Obdarzeni przez Stwórcę darem rozumu, wolnej woli i nieśmiertelnej duszy, a następnie odkupieni
przez Chrystusa, mężczyzna i kobieta równi są co do godności dzieci Bożych, ale różni i komplementarni
w swej płciowości i wypływających z niej zadań. Człowiek stworzony przez Boga jako mężczyzna powołany jest do ojcostwa, a jako kobieta do tego, by zostać matką. Połączeni ze sobą nierozerwalnym węzłem
małżeńskim, który Pan Jezus podniósł do rangi sakramentu, dają początek życiu rodzinnemu. (Ks. Andrzej
Kuliberda)
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