ZAPRASZAMY DO LEKTURY
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NA 16 LUTEGO 2020 R.

"UMIAR W CZASACH NADMIARU" - str. 14
Współczesna wersja wojny między karnawałem a Wielkim
Postem, to spór między minimalistami i tymi, którzy lubią
żyć „na bogato”. Jak w świecie przesiąkniętym
konsumpcjonizmem nie zatracić istoty człowieczeństwa?

"DROGOWSKAZY KATOLIKA" - str. 16
Przykazania kościelne towarzyszą nam najczęściej od
czasu Pierwszej Komunii św. W dorosłym życiu
jednak, nie zawsze wiemy, w jaki sposób mają nas
one prowadzić przez życie. W artykule "odświeżamy"
nasze podejście do pięciu przykazań kościelnych.

"JAK ROZMAWIAĆ O BOGU
Z NASTOLATKAMI" - str. 50
W jaki sposób w dzisiejszych czasach skutecznie
przekazać wiarę swoim dzieciom – czyli tak, że kiedy
dorosną, pozostaną przy niej, będą ją w sobie rozwijać
i podejmą starania, by zaszczepić ją własnym
dzieciom? Podpowiedzi w artykule.

Informacja dla parafian:
Od nowego roku internetowy portal
"Niedzieli" zyskał nową szatę graficzną.
Zapraszamy do odwiedzania:

www.niedziela.pl

MYŚLI NA NIEDZIELĘ
16 LUTEGO 2020
Szósta niedziela zwykła, Mt 5, 17-37
Wymagania Nowego Przymierza

Słowo Boże wzywa nas dziś do weryfikujących pytań: Jestem
pobożny czy bezbożny? W czym się chętnie ćwiczę i co
doskonalę: pobożność czy bezbożność? Czy we wszystkim
Boga szukam i Nim się rozkoszuję, czy raczej zadowalam się
nadętym ego i samą doczesnością? To powinno być jasne, że
o przepis na życie udane i szczęśliwe trzeba pytać Stwórcę.
(Nawet byle gadżet opatrzony jest instrukcją, a człowiek,
arcydzieło Boga – nie?). On mówi ci, człowiecze, jasno,
że „położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz,
wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się
spodoba, to będzie ci dane”. Co za wybór! I jaka przepastna
różnica! Jest się nad czym zadumać.
(O. Krzysztof Osuch, jezuita)
Pan zakazał przysięgania, aby ktoś z powodu częstotliwości
przysięgania nie popadł w przyzwyczajenie, a przez to
w krzywoprzysięstwo. Nie czynisz nic złego, jeśli posługujesz
się przysięgą w sprawach koniecznych, gdy ludzie nie
uwierzą w to, co dla nich pożyteczne, jeżeli nie zostaną
utwierdzeni przez przysięgę. Zło przysięgi pochodzi od tego,
którego słabością jesteś zmuszony przysięgać. Nikt poza tym,
kto tego doświadczył, nie wie, jak trudno pozbyć się
przyzwyczajenia do przysięgania i nie czynić lekkomyślnie
nigdy tego, do czego zmusza nas czasem konieczność.
(św. Augustyn)

