Uzupełnij: 1. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas … 2. Mojżesz pozwolił … list rozwodowy
i oddalić żonę. 3. Jeśli Bóg w nas mieszka to … ku Niemu jest w nas doskonała.4. „Jeśli żona …
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” 5. „Opuści człowiek ojca swego i matkę
i złączy się ze … żoną,”.6. „Czy wolno … oddalić żonę.” 7. „Jeśli żona opuści swego męża, a … za
innego, popełnia cudzołóstwo”. 8. „Co więc Bóg złączył, tego … niech nie rozdziela”. 9. „Na początku
stworzenia Bóg stworzył ich jako … i kobietę”. 10. „Kto … żonę swoją, a bierze inną, popełnia
cudzołóstwo względem niej”. 11. „Będą oboje (mąż i żona) … ciałem” 12. „Pozwólcie … przychodzić
do Mnie” 13. Łaska sakramentu małżeństwa nie jest czczym ludzkim … lecz rzeczywistą Bożą.
14. „… Mu również dzieci żeby ich dotknął”. 15. Warto zrobić wszystko, żeby pozostać …
Chrystusowi. 16. „Do takich bowiem należy … Boże”.
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Bóg łączy nas ze sobą –
Bogiem – poprzez każdą
znajomość. Łączy poprzez radość współżycia albo poprzez trud tego spotkania. Jeśli
przyjaźnimy się z kimś, kogoś kochamy, zapytajmy siebie, czy poprzez tę znajomość,
poprze tę przyjaźń przede wszystkim łączymy się z Bogiem? Czy spełniamy to powołanie,
które Bóg nam zesłał ? Najbardziej nawet ukochany człowiek nie może nas odłączyć
od Ojca. [x Jan Twardowski]..
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez
wszystkie dni twego życia. (Ps 128)
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Odkąd Jezus pokonał śmierć, żaden optymizm nie jest w Kościele przesadą /ks. J. Tischner/

Główna prawda wiary: jestem dzieckiem Boga, Boga jedynego. Co nas, chrześcijan, różni
od wyznawców innych religii? Więź człowieka z Bogiem. Bezpośredni kontakt z Bogiem,
którego nikt nie może zastąpić. Bóg chciał mieć dzieci. Człowiek ma poczucie, że Bóg
kocha go jak dziecko. * Świadomość dziecięctwa Bożego – to ufność pokładana w Bogu.
[x. Jan Twardowski].
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Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas
doskonała. (1 J 4, 12bcd)
Mk 10, 2-16
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni
rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich:
"Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek
ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie
są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela".
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę,
a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża,
a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich
dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł
do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce
i błogosławił je. Nie jest dobrze ze światem, w którym wszystko jest na chwilę, na niby, na
próbę, dopóki nam się nie znudzi. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; powiedział
Bóg i dał Adamowi pomoc w osobie Ewy… Razem budują nowy, wspólny świat. Człowiek
przestaje być samotny dopiero wtedy, gdy odnajduje w sobie wiarę w niezawodną
Obecność. W małżeństwie jest ona zobowiązaniem nie na chwilę, nie na niby, nie na
próbę, ale na zawsze, nawet wtedy, gdy się znudzi. [O. T. Zamorski OP, "Oremus" X 06, s. 35]
Ojciec Franciszek – Synod ma być „znakiem Kościoła, który słucha i jest w drodze”.
„Warto mieć Kościół za matkę, za nauczyciela, za dom, za rodzinę, zdolną, pomimo
ludzkich słabości i trudności, by jaśnieć i przekazywać ponadczasowe orędzie
Chrystusa”. - „Obowiązkiem ojców synodalnych jest to, by ich nie zawieść (młodego
pokolenia), a wręcz wykazać im, że mają rację stawiając na Kościół: naprawdę
warto, to naprawdę nie jest strata czasu!”
– … „Tylko dialog może spowodować nasz rozwój. Szczera i przejrzysta krytyka jest
konstruktywna i pomaga, natomiast nie czynią tego bezużyteczne plotki, gadanina,
domysły lub uprzedzenia”…
- „Czujmy się wolni, aby zaakceptować i zrozumieć innych, a tym samym zmienić nasze
przekonania i stanowiska: jest to znak wielkiej dojrzałości ludzkiej i duchowej”…
- „Wyrzeczenie się i odrzucenie wszystkiego, co zostało przekazane przez wieki, prowadzi
tylko do niebezpiecznej straty, która niestety zagraża naszemu człowieczeństwu”…
- „Klerykalizm jest perwersją i źródłem wielkiego zła w Kościele: musimy za nie pokornie
prosić o przebaczenie, a przede wszystkim stworzyć warunki, aby się nie powtórzyło”…
- Niech Synod przebudzi nasze serca! – … „Trzeba skoncentrować się na dobru, które
«często nie czyni zgiełku, nie jest tematem blogów ani też nie dociera na pierwsze
strony», nie lękać się «w obliczu ran na ciele Chrystusa, zawsze zadawanych przez
grzech […] przez synów Kościoła»”…
[Otwarcie I Kongregacji Generalnej Synodu Biskupów 04.10.2018].

św. Jan Paweł II - „…Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na
imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, — abyście nigdy nie zwątpili i nie
znużyli się, i nie zniechęcili, — abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których
wyrastamy. [10 VI1979 (na krakowskich Błoniach].
Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy mówimy do ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa
budzą niechęć i odrazę, ale gdy mówimy o prawdzie i w miłości, na pewno serca
rozpłomienią. [Kromka chleba, VI,10];
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina; I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie
święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie Duch Święty.
II - Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi
do mnie?" – Jedna z najboleśniejszych ran współczesnego człowieka to niezwykle
częste rozdarcie serc, które Bóg złączył. Rana rozwodów. Krwawiąca, paraliżująca ruchy
jednej i drugiej strony, a przede wszystkim raniąca serca dzieci. W spotkaniu serc męża
i żony Bóg uczynił gniazdo bezpieczeństwa dla ich dzieci. One tu się poczynają, tu
wzrastają, tu wychowują, aż do pełnej samodzielności. Dwa serca połączone miłością są
w stanie zbudować dla siebie i swoich dzieci dom szczęścia. Wszystko inne jest jeno
dodatkiem. Najważniejsze jest, by odpowiedzialne skrzydła miłości objęły serca tworzące
dom. Jeśli się to stanie, jest w nim przytulnie, bezpiecznie i dobrze …Tak zaprogramował
człowieka Bóg. - Niedojrzałość ludzka przejawia się między innymi w braku
odpowiedzialności za decyzję budowy domu szczęścia. Słabe poznanie partnera
i nieumiejętność życia prawdziwą miłością prowadzi do dramatu. Finał jest znany.
Zmęczeni, uciekają od siebie z głębokim poczuciem klęski. Zdumiewa fakt, że ludzie
niedojrzali ciągle mają do Boga pretensje o to, że decyzja zawarcia małżeństwa wiąże
ludzi w sposób nieodwracalny aż do śmierci. …. Jezus jednak dobrze wie, że ze
zranionego serca nie da się budować nowego, szczęśliwego domu. „Co więc Bóg złączył,
tego człowiek niech nie rozdziela!” /Mk 10, 9/. … Wierność miłości małżeńskiej można
budować w sposób pewny jedynie w oparciu o Boga … Kto wie, kim jest Bóg, nie będzie
Go poprawiał, lecz uczyni wszystko, by współpracować z Nim …
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu
o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:
Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. (Ps 128).
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia
Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Niechaj nas zawsze Pan
Bóg błogosławi... (Ps 128).
[z: Bóg złaczył, Ks. E. Staniek].
KALENDARIUM cd.:
12. X. – pt. – Wsp. bł. Jana Beyzyma, prezbitera - ur. się 15 maja 1850 r. na Wołyniu.
Po ukończeniu gimnazjum w Kijowie w 1872 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. 26 lipca 1881 r.
w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat był wychowawcą i opiekunem młodzieży
w kolegiach Towarzystwa Jezusowego w Tarnopolu i Chyrowie. W 48 r.ż. wyjechał na misje. Udał się
na Madagaskar. Tam oddał wszystkie swoje siły, zdolności i serce opuszczonym, chorym, głodnym,
szczególnie dużo uczynił dla trędowatych. Zm. 2 X 1912 r.
13. X. – sb. – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera-(1829 - 1916) - w młodości odszedł
od Boga, potem, uwięziony w warszawskiej cytadeli, przeżył nawrócenie i poświęcił życie Bogu. Pisał
w swoim dzienniku: Naprzód od czasu wstąpienia do zakonu zawsze na myśli miałem, żeby można
ludziom dać poznać miłość Bożą. I dalej: Miłość Jezusa ma być jedyną moją pobudką
do wszystkiego. Pragnę wszystko ożywiać tą intencją i żyć dla miłości Jezusa. Odkrycie tych prawd
i moc do życia nimi na co dzień jest możliwa tylko dzięki wsłuchaniu się w słowo Boga, do czego dziś
także my jesteśmy zaproszeni. [http://mateusz.pl/czytania/2018/20181009.html];

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXVII Niedziela zwykła – 07 X 2018
1. Dziś I niedziela m-ca. Po Sumie wystawienie Najśw. Sakr. do publicznej adoracji.
O g. 15.00 Godzina Miłosierdzia z Koronką. Adorację zakończy wspólne nabożeństwo
różańcowe o g. 17.15.
2. W środy Nowenna do MB Nieustającej Pomocy będzie bezpośrednio po różańcu,
który jest codziennie o 17.15.
3. Jutro i w następny poniedziałek, po Mszy św. wieczornej odbędą się w kościele
spotkania kandydatów przed Bierzmowaniem, które będzie 18.10. Jednocześnie
informujemy, że nowi kandydaci do bierzmowania mogą zapisywać się w zakrystii po
Mszach św.
4. Za tydzień, 14.10., przypada Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętając w modlitwie
o naszych nauczycielach, wychowawcach i katechetach, składamy im wszystkim już
dziś serdeczne życzenia z okazji Ich święta. Zapraszamy wszystkich nauczycieli
i wychowawców na Mszę św. w ich intencji jutro o g. 7.30.
5. W następną niedzielę będziemy obchodzili w całej Polsce XVIII Dzień Papieski.
Przed kościołem będzie prowadzona zbiórka ofiar na Fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. W związku z Dniem Papieskim zbiórka ofiar na rzecz Caritas będzie w tym
m-cu wyjątkowo w III niedzielę. Ponawiamy nasz apel do osób dysponujących czasem
o włączanie się w prace naszego Zespołu Caritas. Zgłoszenia przyjmuje opiekun ks.
Paweł.
6. Przyjmujemy wypominki jednorazowe i roczne. Można je składać w niedziele
w zakrystii, a w dni powszednie w kancelarii parafialnej. Wypominki roczne są w każdą
niedzielę ok. godz. 9.00, a jednorazowe 1.11 o 17.00 i 2.11 o 9.00. Istnieje również
możliwość, wzorem lat ubiegłych, dołączenia swoich zmarłych do Mszy zbiorowych
od 1 do 8 listopada o g. 18.00. Pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłych
Rodzicach, Małżonkach, Dzieciach, Dziadkach, Krewnych i Przyjaciołach. Możemy
ofiarować im naszą modlitwę i odpusty. Zachęcamy do tych pobożnych praktyk.
7.
Zbiórka ministrantów i kandydatów w najbliższą sobotę o godz.11.00.
8.
Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
KALENDARIUM:
08. X. – pn. – Wsp. św. Pelagii męczennicy - (V wiek), pochodziła z Antiochi. była kobietą lekkich
obyczajów. Gdy biskup Nonnus przemawiał na placu, nieopodal przejeżdżała Pelagia... Nonnus
gorzko zapłakał, wskazując, że jego słuchacze nie dbają o swoje dusze w takim stopniu, w jakim owa
kobieta dbała o własną urodę. Podjął modlitwę o jej nawrócenie. Otrzymał wówczas widzenie: ujrzał
czarną gołębicę, która - zanurzona w wodzie święconej - stała się czysta i biała... Pelagia wróciła do
kościoła, z płaczem rzuciła się do nóg biskupa. Nonnus ochrzcił ją. Nawrócona podjęła pokutę.
Zamieszkała w jednej z pustelni na Górze Oliwnej.
09. X. – wt. – Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa- ur. się w Karwowie między 1155 a 1160 r.
Po raz pierwszy Wincenty nazwany jest mistrzem (magistrem) w dyplomie Kazimierza
Sprawiedliwego z 12 kwietnia 1189 r. Wincenty został prepozytem kolegiaty sandomierskiej w 1194 r.
Korzystając z wolnego czasu kontynuował pisanie Kroniki (1194-1207). Zm. w Jędrzejowie 8 III 1223.
11. X. – czw. – Wsp. św. Jana XXIII, papieża - (1881-1963) - ur. się we Włoszech w biednej rodzinie
chłopskiej, przyszedł na świat jako czwarte dziecko z jedenastu. Mając 12 lat wstąpił do niższego
seminarium w Bergamo. Obronił doktorat z teologii w Papieskim Seminarium Rzymskim i przyjął
święcenia kapłańskie. W 1925 mianowany oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem Areopolis.
Pełnił funkcję kolejno: apostolskiego delegata w Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza
apostolskiego w Paryżu. W 1953 roku Angelo Roncalli został mianowany kardynałem i patriarchą
Wenecji. W 1958 r. po śmierci Piusa XII, kard. Roncalli został wybrany papieżem. Jan XXIII zwołał
Sobór Watykański II i na zawsze zmienił historię Kościoła.

