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temat numeru

Paulini wracają do źródeł
Ich życie to pewien paradoks. Z jednej strony cisza i przebywanie sam na sam z Bogiem, z drugiej
– życie wspólnotowe i służba milionom pielgrzymów. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego to
dobry moment, by zapytać o. Arnolda Chrapkowskiego

nasza rozmowa

Polski rzymianin
W Rzymie zmarł nestor włoskiej Polonii Stanisław August Morawski. Jednym z jego polskich
przyjaciół był prof. Jerzy Miziołek, który wspomina swojego przyjaciela w rozmowie
z Włodzimierzem Rędziochem.
sprawy rodzinne

Małżeńskie tańce
Całe nasze życie jest swego rodzaju tańcem. Koniecznie trzeba znać pierwsze kroki. Tymi krokami
są dialog, podstawowa wiedza z zakresu psychologii komunikacji i świadomość działania łaski
Bożej. Reszta jest własnym rytmem i stylem wypracowanym w każdym małżeństwie.
podróżnik

Miasto z wyobraźni
Ani – stolicę i najwspanialsze miasto średniowiecznej Armenii nie bez przyczyny nazywa się dziś
Pompejami Wschodu.

ZAMÓW

PRENUMERAT Ę ( 3 4 3 2 4 - 3 6 - 4 5 )
WYDANIE C Y F ROWE (e.niedz iela.pl)

ZAPRASZAMY DO LEKTURY 5. NUMERU „NIEDZIELI”
NA 2 LUTEGO 2020 R.
Kim są biali mnisi? Co łączy współczesnych paulinów ze św. Pawłem Pierwszym Pustelnikiem i bł.
Euzebiuszem? O tym w wywiadzie z o. Arnoldem Chrapkowskim – generałem Zakonu Paulinów „Paulini
wracają do źródeł” i reportażu „Po drugiej stronie furty”.
Gorący temat – czy osoby lekceważące obowiązki religijne i głoszące poglądy sprzeczne z doktryną
Kościoła mogą przystąpić do Stołu Pańskiego? Odpowiedź w artykule „Komu można odmówić Komunii św.?”
„Jak działają e-recepty?” – jakie ułatwienia daje pacjentom elektroniczna postać recepty? Co zrobić,
aby z niej korzystać?
Już za tydzień „Modlitwy o miłość” – z okazji wspomnienia św. Walentego, modlitewnik w prezencie
do każdego egzemplarza „Niedzieli”.
MYŚLI NA NIEDZIELĘ 2 LUTEGO BR. – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Ofiarowanie Jezusa w świątyni – Łk 2,22-40
Na terenie świątyni jerozolimskiej powtórzyła się sytuacja z Betlejem: w ludzie Bożego wybrania nie zabrakło
tych, którzy cierpliwie czekali na wypełnienie obietnic Bożych. Nagrodą za ich cierpliwą wytrwałość był dar
właściwego rozpoznania Pana i oddania Mu chwały. Starzec Symeon, określany jako sprawiedliwy, pobożny
i wyczekujący pociechy Izraela, wieńczy nadzieję wszystkich sprawiedliwych Starego Testamentu. Owocem
jego wiary i mądrości stały się słowa skierowane do Maryi, zapowiadające przyjęcie, ale i sprzeciw wobec
Boga, który przyszedł do swojej własności: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły
zamysły serc wielu”. Sprzeciw wobec Jezusa boleśnie rani Jego Matkę. W geście Maryi trzymającej na rękach
nowonarodzonego Syna nie trudno rozpoznać podobieństwo do Piety – Matki, na której kolanach spoczywa
Jego martwe ciało. (Ks. prof. Waldemar Chrostowski)
Ważne jest zwrócenie uwagi, że aby dopełnić tych dwóch aktów — oczyszczenia matki i wykupu syna — nie
było konieczne udanie się do świątyni. Jednak Maryja i Józef chcą dokonać wszystkiego w Jerozolimie, a św.
Łukasz pokazuje, że cała scena ukierunkowuje ku świątyni, a następnie skupia się na Jezusie, który do niej
wchodzi. I oto właśnie, za sprawą przepisów Prawa, głównym wydarzeniem staje się coś innego, a mianowicie
«ofiarowanie» Jezusa w świątyni Bożej, co oznacza akt ofiarowania Syna Najwyższego Ojcu, który Go posłał
(por. Łk 1, 32. 35). (Benedykt XVI)

