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1. Dzisiaj Mszą Święta o godzinie 12.00 rozpocznie się spotkanie
kandydatów do bierzmowania (klasy I – III) i ich rodziców.
2. Także dzisiaj Członkowie Akcji katolickiej serwować będą ciasto
i napoje z których dochód będzie przeznaczony na wyposażenie
świetlicy środowiskowej.
3. W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej,
ustanowione
na
pamiątkę
zwycięstwa
floty
chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku,
odniesionego dzięki modlitwie różańcowej. Nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy połączymy z nabożeństwem różańcowym.
4. Także w środę po Mszy Świętej wieczornej wspólnota Hallelu Jah
zaprasza do salek na wspólną modlitwę i rozważanie Pisma
Świętego.
5. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić XV Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II- Patron Rodziny”. W tym też dniu
w parafiach Kościoła Świdnickiego po każdej Mszy św. będzie
przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek. Zebrane ofiary
przeznaczone są na stypendia dla najbiedniejszej młodzieży
w naszym społeczeństwie.
6. Przez cały miesiąc z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej.
Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia.
Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe
dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszej rodziny,
narodu, Kościoła, całej ludzkości. Nabożeństwa różańcowe
codziennie o godzinie 17.30.
7. Parafia organizuje wyjazd na rekolekcje diecezjalne dla młodzieży
w dniu 10.10. Koszt 25 zł. Zapisy w zakrystii. Bliższych informacji
udziela ks. Sebastian.
8. Ofiary na remont dachu można składać w kopertach na tacę, w
zakrystii bądź kancelarii parafialnej, można również wpłacać na
konto parafialne, którego numer podany jest w dzisiejszym
numerze „Maternusa”. Dziękujemy za ofiary już złożone. Do tej
pory wpłynęło 325 ofiar na kwotę 41 tys.600 zł.
9. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii i za
ofiarowane kwiaty. Zapraszamy wszystkich dysponujących wolnym
czasem do pomocy przy sprzątaniu naszej świątyni w każdą sobotę
po Mszy Świętej porannej.
10. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
dwumiesięcznik „Misyjne drogi”, Pismo Święte, albumy, różańce,
znicze i wiele innych artykułów w promocyjnych cenach

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
Od razu widać, że życie małżeńskie także w czasach Chrystusa było źródłem wielu
trudności. Niewierność, zdrady małżeńskie, rozwody to nie jest wynalazek XX wieku.
Chrystus także musiał się z tym problemem zmierzyć. Na pewno nie było to łatwe,
gdyż presja na złagodzenie moralności małżeńskiej była bardzo silna: jako głównego
argumentu faryzeusze użyli przepisu Prawa Mojżeszowego, które dla Żydów było
święte i niepodważalne. Ale tym bardziej zdecydowana odpowiedź Chrystusa jest dla
człowieka wiążącą normą. Chrystus zdaje sobie doskonale sprawę z ludzkiej słabości
i uległości wobec popędu seksualnego, który wymykając się spod kontroli woli
i rozumu, staje się siłą nie twórczą lecz niszczącą. A nieskrępowane używanie ciała
prędzej czy później przynosi przykre bądź wręcz tragiczne następstwa. Bóg chce nas
przed nimi ustrzec i dlatego jasno określa zasady, którymi powinien kierować się
człowiek w życiu seksualnym. Tymczasem aby usprawiedliwić panoszenie się
pożądliwości, człowiek próbował i nadal próbuje znaleźć racje, które w dziedzinie
seksu pozwalałyby mu na wszystko. Nie można więc tym racjom zbytnio ufać.
Dlatego Chrystus odwołuje się nie do zasad ludzkich, lecz do prawa Bożego,
zapisanego w samej naturze człowieka i w przykazaniach. Co zatem mówi Chrystus
na temat małżeństwa? Jest ono dziełem Boga, planowo zamierzonym i wspartym
rozmaitymi właściwościami ludzkiej natury. Najważniejsza z nich to zróżnicowanie
płciowe człowieka. Mężczyzna i kobieta różnią się od siebie w zasadniczy sposób. Są
to różnice stałe i rzeczywiste, a nie tylko wynikające chwilowo ze zmiennej mody czy
obyczajów społecznych. Próby emancypacji czyli zrównania ról mężczyzn i kobiet,
przypominają wysiłki na rzecz ujednolicenia życia ryb i ptaków – są tragicznym
nieporozumieniem. Albowiem wrodzone cechy mężczyzny i kobiety w naturalny
sposób predestynują ich do określonych funkcji i zadań.. Czym innym jest oczywiście
równość w godności ludzkiej i prawach osoby. Zasada, którą wprowadził Chrystus,
zrównując wagę grzechu cudzołóstwa męża i żony, była w owych czasach
prawdziwą rewolucją. Dotąd bowiem odpowiedzialnością za zdradę małżeńską
obciążano w zdecydowanej większości kobietę. Mężczyzna był na ogół niewinny
i nietykalny. Tu, w dziedzinie moralności, jest miejsce na równouprawnienie, a nie
w dziedzinie obowiązków i zadań rodzinnych. W przeciwnym razie wrócą
absurdalne czasy traktorzystek i ojców na urlopach macierzyńskich.

Numer konta parafialnego:
13 9588 0004 3902 4686 2000 0010
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział
w Lądku Zdroju

