
Uzupełnij:  1. Jeżeli miłujemy się … Bóg w nas 
mieszka  2. Jezus rzekł: Pozwólcie … przychodzić do 
Mnie.  3. Co Bóg … tego człowiek niech nie rozdziela  
4. Na początku stworzenia Bóg … mężczyznę                   

i kobietę  5.  Człowiek … ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną 
6. Gdy Bóg w nas mieszka … ku Niemu jest w nas doskonała            
7. Jeśli żona opuści swego męża, a … za innego, popełnia 
cudzołóstwo. 8. Mojżesz … napisać list rozwodowy i oddalić żonę  
9. Jezus rzekł: do takich (jak dzieci) należy … Boże.  10.  Jezus 
biorąc dzieci  w objęcia … na nie ręce i błogosławił je 11. Gdy … 
zabraniali przyprowadzać dzieci do Niego, Jezus oburzył się            
12. Przynosili Jezusowi również dzieci, żeby ich …                           
13. Faryzeusze pytali Jezusa, czy wolno mężowi … żonę  14. Kto 
oddala żonę swoją, a bierze inną popełnia … względem niej      
15. Obecność Boga w naszym życiu jest …   
 

Papież 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 je                        
st 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  -– Jeśli odkupienie jest tą boską 

miarą wyznaczoną złu, to nie dla czego innego, jak tylko 
dlatego, że w nim zło zostaje w sposób radykalny 
przezwyciężone dobrem, nienawiść miłością, 
śmierć zmartwychwstaniem.  [Pamięć                                   

i Tożsamość]; Stefan Kardynał Wyszyński – Słowo 

musi stać się ciałem codziennego życia naszego,                
aby wydać owoc pożywny dla głodnych serc.  [Kromka 
Chleba, s.75].  
Kiedy Bóg łączy? – Najczęściej w chwilach zupełnie 

niepozornych i dla nas nieuchwytnych. Mówimy nieraz                       
o „przypadkowych” spotkaniach … Spotkani 
„przypadkowo” maja coś do spełnienia w życiu, maja coś 
razem doświadczyć, ale po to tylko, aby zbliżyć się do 
Boga. On jest celem każdego spotkania. Nawet 
najbardziej ukochany człowiek nie może odłączyć nas od 
Boga. – Chociaż tylu jest ludzi dookoła, chociaż jedni 
odtrącają nas od siebie, a drudzy chcą nas sobie 
przywłaszczyć, to właściwie 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]..  
Panie podtrzymuj moje życie  gdy upadam, 
gdy siły brak,  a lęk spowija moje serce.  
MOJE  POSTANOWIENIE:          

Pomodlę się o życie wiarą i miłością 
Kapelan IMiDz- x. Proboszcz A. Wójtowicz - 22 632 38 00                                                                         
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1  W   A    M    E  x  x  

2  x  x  x  D   I   C    M  
3  x  x  x  x  Z  Ł    Z   Ł  
4  x  x  S    O   Z   Ł  x  

5  x  x  O    Ś   I  x  x  x  

6  M   Ł    Ć  x  x  x  x  x  

7  x  x  W    D    E  x  x  

8  x  P   Z   O    Ł  x  x  

9  K    L   S    O  x  x  

1 0  x  x  x  x  x  K   A   Ł  x  
1 1  U   Z    O    E  x  x  

1 2  x  D   T   N   Ł  x  x  x  

1 3  x  x  O    A    Ć  x  x  

1 4  C   D    Ł   S    O  
1 5  x  N   E   A   O    A  
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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. Ewa to odpowiedź 
na samotność mężczyzny, to matka jego dzieci. 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. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" październik 2006, s. 35]
                                           

Dlaczego małżeństwo jest nierozerwalne? – 

Małżeństwo jest po trzykroć nierozerwalne:             
- 1. Dlatego, że odpowiada istocie miłości, aby się 
wzajemnie, bez zastrzeżeń  poświecić;         - 
2.  Dlatego, że jest obrazem bezwarunkowej wierności 
Boga do swojego stworzenia;                           
- 3.Jest nierozerwalne dlatego, że wyobraża poświęcenie 
Chrystusa dla swego Kościoła, którego apogeum była 
śmierć na krzyżu. [YOUCAT POLSKI,KKK DLA MŁODYCH 263, s. 150]. 

 

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół Święty, który jest 
naszym domem, aby  przybliżał nas do 
Boga – Ciebie Prosimy ...                                            
2. Módlmy się za papieża Franciszka,                        
aby z ufnością dziecka Bożego przyjmował                   
i przekazywał nam wolę Bożą - Ciebie ...         

3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu,                      
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby z miłością zaufali 
Bogu - Ciebie prosimy ...                       
4. Módlmy się  za wszystkie rodziny całego świata,                      
a szczególnie młode pary aby szczęśliwie wzrastali we 
wzajemnej miłości  - Ciebie prosimy...                                    
5. Módlmy się za nas, o miłość ku Bogu – Ciebie prosimy 
-  Wysłuchaj nas Panie 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, 
jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio 
–.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie:                        

"Co Bóg mówi do mnie?" -  „Uczniowie … widząc, jak 
ktoś wyrzucał złe duchy w imię Jezusa, zabraniają 
mu tego dla tej prostej przyczyny, że nie należy do 
grona uczniów Jezusowych. Jest to w zasadzie 
zazdrość grupy. Jezus nie pochwala tego, ponieważ 
każdy, kto czyni dobrze w Jego imię, choćby nawet 
nie należał do Kościoła, wykazuje, że jest mu 
duchowo bliski ... „Kto nie jest przeciwko nam, ten 
jest z nami”, mówi Pan. I aby potwierdzić,                           
że cokolwiek jest pełnione w Jego imię, ma zawsze 
wartość, dodaje: „Kto wam poda kubek wody                             
do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, 
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej 
nagrody”. Nawet najmniejszy dobry uczynek 
spełniony ze względu na Chrystusa nie ginie, 
choćby spełnił go ktoś, kto nie należy do wspólnoty 
wierzących. Każdy uczynek spełniony na rzecz braci lub 

tego, kto w Kościele zastępuje Pana, Pan uznaje                      
i wynagradza jako spełniony dla siebie (Mt 10, 40. 42),… - 
Czy ja znam swoje obowiązki względem siebie, i innych 
(znanych i nieznanych mi osób) ?... - Czy rozważam                       
i badam własne postępowanie, aby nie było w nim ani 
słów, ani postawy, które by mogły zburzyć wiarę małych, 
wiarę dobrego Ludu Bożego i ani nie prowadziły mnie do 
grzechu … - Czy wiem, że powinien być gotowy(a)                          
na każde wyrzeczenie, byle tylko uniknąć grzechu, który 
oddziela go od Mistrza i może spowodować wieczną 

rozłąkę. - Czy modlę się o obfitość miłości Bożej”? Czy 
modlę się do Ducha Świętego o życie w pokoju,                              
o skromność i życzliwość względem siebie, względem 
braci i sióstr; Czy jestem gorliwa w Duchu, czy weselę się 
w nadziei. - Czy modlę się o wytrwałość w ubóstwie,                     
w pracach i w czuwaniu, w milczeniu i w spoczynku... – 
Czy błagam Boga, aby umocnił to, co jest słabe i nie 
odrzucał tego, co jest wątłe - Czy modlę się                                  
o uzdrowienie i radość dla siebie i innych, tak aby 
wszyscy poczuli się wspomożeni Bożą łaską w swoich 
potrzebach i pokusach?                                     
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,   rodzi         
w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu:  Nakazy Pana są radością serca (Ps 19)                      

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Prawo Pańskie jest 
doskonałe i pokrzepia duszę (Ps 19).                  

[wg: M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2012                                                                    

KALENDARIUM                                             
09. X. – wt. –  Wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa -                      
ur. się w Karwowie pod Opatowem pomiędzy 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 marca 1223 r.                                         
11. X. – czw. – Wsp. św. Jana XXIII, papieża - (1881-1963) - 
…ur. się we Włoszech w biednej rodzinie chłopskiej. Angelo 
przyszedł na świat jako czwarte dziecko z jedenastu. Mając 12 lat 
wstąpił do niższego seminarium duchownego w Bergamo. 
Obronił doktorat z teologii  i przyjął święcenia kapłańskie. W 1925 
mianowany został oficjałem w Bułgarii i arcybiskupem Areopolis. 
W późniejszych latach pełnił funkcję: apostolskiego delegata                     
w Bułgarii, w Turcji i Grecji oraz nuncjusza apostolskiego w 
Paryżu (w czasie II wojny świat.). W 1953 r. Angelo Roncalli 
został mianowany kardynałem i patriarchą Wenecji. W 1958 r.                                       
po śmierci Piusa XII - został wybrany papieżem. Jan XXIII zwołał 
Sobór Watykański II i na zawsze zmienił historię Kościoła.  
 13. X. – sb. –  Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera-
(1829 - 1916) -  w młodości odszedł od Boga, potem, uwięziony 
w warszawskiej cytadeli, przeżył nawrócenie i poświęcił swoje 
życie Bogu. Już jako kapucyn i kierownik duchowy wielu ludzi 
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]; 
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