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(wersja krótsza) 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».
Wydaje się, że w całej mowie Jezusa możemy dostrzec przede wszystkim ofertę. Mojżesz
pozwolił na uchylenie prawa. Jezus przedstawia propozycję. Wydaje się, że jest bardziej
wymagający, ale w rzeczywistości jest bardziej otwarty. Jest otwarty na możliwości człowieka.
Propozycja dotyczy powrotu do pierwotnego zamysłu Boga, pomimo ludzkiej słabości i
ułomności. Powrót do „początku”, do źródła jest nie tylko wezwaniem do odkrycia pierwotnej
woli Boga, lecz również do znalezienia w niej tej mocy, której człowiek nie może znaleźć w
sobie samym.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jaki jest mój stosunek do małżonków żyjących w związku
niesakramentalnym? Czy postępując lekkomyślnie, nie narażam swego małżeństwa na
rozbicie?
Do wykonania: Będę modlić się za małżonków mających problemy, a także dbał o to, by w niczym nie
narazić na rozbicie swojego związku małżeńskiego.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

04.10 (poniedziałek) Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Św. Franciszek z Asyżu (Giovanni Bernardone) urodził się w roku 1182 w Asyżu, w
rodzinie kupieckiej. Z powodu zamiłowania do języka francuskiego nazwano go
„francesco”. Jako młodzieniec prowadził początkowo beztroskie życie, ale pod
wpływem łaski Bożej porzucił je i obrał drogę radykalnego naśladowania Chrystusa
poprzez ubóstwo. Założył zakon Braci Mniejszych, którzy oddawali się wędrownemu
kaznodziejstwu, później wraz ze św. Klarą założył zakon żeński nazwany drugim
zakonem (siostry klaryski), a wreszcie dla ludzi świeckich – trzeci zakon. Święty
Franciszek odznaczał się szczególnym szacunkiem do świata przyrody. Bratał się ze
stworzeniami i żywiołami, nazywając ich „braćmi” i „siostrami”. Wywarł olbrzymi
wpływ na duchowość średniowiecza. Pod koniec życia otrzymał na górze Alwerni

stygmaty Męki Pańskiej. Umarł w Porcjunkuli koło Asyżu 4 października 1226 roku,
a dwa lata później został kanonizowany. Jest patronem ruchów ekologicznych,
opiekunem przyrody, zwierząt i ptaków.
05.10 (wtorek) Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
Siostra Faustyna, Helena Kowalska, urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w Głogowcu
k. Łodzi w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Po kilku latach służby u zamożnych rodzin
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W klasztorze gorliwie
spełniała obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Prowadziła niezwykle bogate życie
duchowe, które obfitowało w różne dary mistyczne. Jej misja polegała na przypomnieniu
światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia
Bożego i zainspirowaniu odnowy religijnej w duchu tego nabożeństwa. Zmarła
5 października 1938 roku w Krakowie. Jej dzienniczek duszy zaliczany jest do wybitnych
dzieł literatury mistycznej.
06.10 (środa) Wspomnienie św. Brunona, prezbitera
Bruno Kartuz urodził się w Kolonii około roku 1035. Wykształcony w Paryżu, otrzymał
święcenia kapłańskie i wykładał teologię. Pragnąc życia samotnego założył obok
Grenoble klasztor (La Grande Chartreuse) kartuzów, od którego wziął początek nowy
zakon. Wezwany przez papieża Urbana II do Rzymu, pomagał mu w sprawach Kościoła.
Zmarł 6 października 1101 roku w klasztorze swojego zakonu w Kalabrii.
07.10 (czwartek) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
Papież św. Pius V ustanowił to wspomnienie, aby upamiętnić zwycięstwo floty
chrześcijańskiej nad turecką pod Lepanto (obecnie Nafpaktos) w roku 1571, które
zostało wyproszone modlitwą różańcową. W modlitwie tej rozważany tajemnice
naszego odkupienia pod przewodnictwem Maryi, która w tych tajemnicach
uczestniczyła.
09.10 (sobota) Wspomnienie św. Dionizego, biskupa i Towarzyszy męczenników
Dionizy przybył do Galii z Rzymu w połowie III wieku i został pierwszym biskupem Paryża.
Poniósł męczeństwo z kapłanem Rustykiem i diakonem Eleuteriuszem w pobliżu miasta.
09.10 (sobota) Wspomnienie św. Jana Henryka Newmana, kardynała
John Henry Newman (1801-1890) – angielski kardynał, filozof, teolog, pisarz, konwertyta,
filipin, najwybitniejszy przywódca anglokatolicyzmu, jeden z liderów Ruchu
Oksfordzkiego. Benedykt XVI wyniósł go na ołtarze 19.09.2010 roku w Birmingham, a
papież Franciszek kanonizował go 13.10.2019 roku.
WARTO WIEDZIEĆ:
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – Rada Administracyjna i Radio BOBOLA zapraszają na
specjalne wydanie zabawy dla dzieci i dorosłych. Impreza odbędzie się w kawiarni
parafialnej w niedzielę, 31 października. W planach wiele atrakcji! Jedną z nich będzie
losowanie wspaniałych „koszy dobroci ziemskich” – losowanie i gala nagrodzonych
podczas BALU. Przygotowane zostały dwa pakiety biletów: (1) 5 biletów za £5.00 i (2) 10
biletów za £8.00. Zapraszamy do zabawy, ale też serdecznie prosimy o pomoc
w zbieraniu fantów! W sali św. Józefa przygotowany został kosz fantowy. Prosilibyśmy
bardzo, o nowe rzeczy takie jak: artykuły plastyczne, przybory szkolne, akcesoria
i kosmetyki, gry planszowe, puzzle, słodycze, kawa itp. Mile widziane również „napoje dla
rodziców” – najlepiej pełne i nieużywane:- ) Już od tej niedzieli po Mszach Św. przy koszu
będzie można nabyć bilety loteryjne, Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy,
pomocy i wsparcia parafii Cały dochód z imprezy będzie przeznaczony został na
wymianę ławek w naszym kościele

