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D ZIEŃ P APIESKI

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ

Jezus odpowiada na pytanie-pułapkę: „Czy wolno mężowi oddalić żonę?”,
próbując zmusić swoich przeciwników, a później także uczniów, do zastanowienia
się nad małżeństwem, takim jakie powstało w zamyśle Boga. Czy Jezusowi chodzi
jedynie o zachęcenie nas do wysiłku zrozumienia, do religijnego dokształcenia?
Problem moralny może być także tematem naszej modlitwy, jeśli za Jezusem
staramy uwolnić się z czysto prawnego punktu widzenia (na co pozwala prawo?),
próbując dotrzeć do głębokiego sensu rzeczywistości ludzkiej. To typowo
ewangeliczne poszukiwanie sensu prowadzi nas do modlitwy w dwojaki sposób.
Przede wszystkim, dzięki Jezusowi możemy zrozumieć i kontemplować Boży zamysł;
a następnie możemy prosić, abyśmy mieli siłę być wierni temu zamysłowi.
Uwalniając nas z formalizmu, Jezus wcale nie ma zamiaru pozwolić nam pójść na
łatwiznę!
Co takiego pokazuje nam dzisiaj Jezus? Małżeństwo, jako Boże dzieło
stworzenia: „Na początku”. Ludzie stale będą na ten temat prowadzić rozmaite
rozważania i tworzyć prawa w zależności od ewolucji obyczajów, ale Ewangelia
zawsze sprowadzać nas będzie do tego, co Bóg zamierzył: małżeństwo oparte na
różnicy płci oraz na trwałości.
„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. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
To proste i mocne. Trzeba zawsze na tym się opierać, żeby jasno widzieć
sprawę homoseksualizmu, poligamii, rozwodu i niewierności. Przeciwko rozmaitym
koncepcjom (nawet tak czcigodnym, jak pewna poligamia afrykańska), przeciwko
buntom i kpinom, najlepiej jest powracać zawsze do tej skały: „Na początku”.
Niezależnie od kultury, niezależnie od tego, ku jakim „ułatwieniom” dryfują
nasze wyobrażenia o małżeństwie (podanie w wątpliwość wierności i trwałości
małżeństwa) i niezależnie od naszej wyrozumiałości wobec nieudanych małżeństw,
Jezus chce, aby trzymany był kurs na ideał: mężczyzna i kobieta, którzy kochają się
na dobre i na złe, teraz i na wieczność.
Andre Seve
/za: www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W DIECEZJALNYM DOMU FORMACYJNYM W MIEDON I
NIEDZIELA – 7 października 2018 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

830
1000

Msza Św.: Intencja P. BURKHOFF
Msza Św.: Intencja P. CYCOŃ Kr.

1500

Nabożeństwo Różańcowe
Spotkanie z Kandydatem na Prezydenta Miasta – p. Michałem Fita /sala konferencyjna/

1700

PONIEDZIAŁEK – 8 października 2018 r.
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Nabożeństwo różańcowe

18

30

1700

Spotkanie dla uczniów 3 klas Gimnazjum /salka na plebanii/

WTOREK – 9 października 2018 r.
Msza Św. szkolna: Intencja P. GORGOŃ
Nabożeństwo różańcowe

18

30

1700

Spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

ŚRODA – 10 października 2018 r.
Msza Św.: Intencja P. KUBIK
Różaniec Fatimski

18

30

1700

Spotkanie dla uczniów 8 klas Szkoły Podstawowej /salka na plebanii/

CZWARTEK – 11 października 2018 r.
Msza Św.: INTENCJA WOLNA
Różaniec Fatimski

1700

PIĄTEK – 12 października 2018 r.
Msza Św.: Intencja P. MARCINEK
Różaniec Fatimski

SOBOTA – 13 października 2018 r. – D ZIEŃ F ATIMSKI
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
730

Różaniec Fatimski

800

Msza Św.: INTENCJA FATIMSKA

930

Odwiedziny chorych

NIEDZIELA – 14 października 2018 r.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

830
1000

Msza Św.: Intencja P. CYCOŃ Ag
Msza Św.: Intencja P. KOTZUR

1500

Nabożeństwo Różańcowe

OGŁOSZENIA


Dziś

XXVII

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
NIEDZIELA ZWYKŁA.
Msze św.

o

godz.

830

i 1000. O godz. 1500 Nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszam.


Po nabożeństwie w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotkanie z kandydatem na
Prezydenta Miasta – p. Michałem FITA oraz z naszym lokalnym kandydatem do
Rady Miasta – p. Józefem GALLI. Zapraszam serdecznie.



Trwa

październik

–

miesiąc

różańcowy.

Codziennie

odprawiane

jest

Nabożeństwo różańcowe. Zapraszam do tej pięknej modlitwy dorosłych,
a zwłaszcza młodzież i dzieci!!!


W poniedziałek (8.10) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów
3 klas Gimnazjum.



We wtorek (9.10) o godz. 1700 Msza Święta szkolna. Zapraszam dzieci i młodzież.
O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 7 klas Szkoły Podstawowej



W środę (10.10) O godz. 1830 w salce na plebanii spotkanie dla uczniów 8 klas
Szkoły Podstawowej.



W sobotę (13.10) Dzień Fatimski w naszej wspólnocie. O godz. 730 Modlitwa
różańcowa i o godz. 800 Msza Święta w Intencji Fatimskiej. Od godz. 930
odwiedziny chorych /zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie/



W przyszłą niedzielę (14.10) XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – Dzień Papieski.
Msze św. o godz. 830 i 1000. Zbiórka do puszek na fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. O godz. 1500 Nabożeństwo różańcowe. Serdecznie zapraszam.



Polecam:
Gość Niedzielny, Kalendarz dla Rolników /26 zł./ oraz Głos Miedoni

„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Domu Formacyjnego
i Wspólnoty!
Życzę wszystkim wiele łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu.
Wasz - ks. Łukasz Szablicki

