Refleksja
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.
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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. (Mk 10, 2-16)
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.

LITURGIA TYGODNIA
Poniedziałek – 8.10
700 Za † Franciszkę Szynawa.
1800 Za †† Ludwika i Elżbietę Kauf, †† z pokrewieństwa Kauf i Lepich oraz
Barbarę Kauf.
Wtorek – 9.10
00

Za † Franciszkę Szynawa.

00

Za †† z rodziny Schwietz i Mańka.

7
18

Środa – 10.10
700 Do Bożej Opatrzności (…) w rodzinie.
1700 Za † Franciszkę Szynawa.
Czwartek – 11.10
700 Za † Kazimierza Wolak w 30. dzień po śmierci.
1800 1) Za † męża Ryszarda Hajdas, †† rodziców Janinę i Franciszka
Kazimierowicz, teściów Marię i Juliana Hajdas.
2) Za † Franciszkę Szynawa.
Piątek – 12.10
700 Za † Franciszkę Szynawa.
1800 Za † męża Antoniego Gajda w 4. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa i
dusze w czyśćcu cierpiące.
Sobota – 13.10; wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
700 Za †† rodziców Władysława i Leonardę Durazińskich, siostrę Barbarę i
dusze w czyśćcu cierpiące.
1800 Za † Franciszkę Szynawa.
Nabożeństwo Fatimskie
Niedziela – 14.10 – XXVIII Zwykła.
700 Za † Zygmunta Bocheńskiego oraz †† z rod]ziny.
815 Za † Alfreda Rigol w 1. rocznicę śmierci.
900 DPS Anna – w intencji Parafian.
945 Za †† rodziców Małgorzatę i Jana Janecko, †† dziadków Michalik
i Janecko.

1115 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Teresy i Joachima Kleman
z okazji kolejnej rocznicy ślubu.
1615 Nabożeństwo różańcowe.
1700 Za † Franciszkę Szynawa.
OGŁOSZENIA
 Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 1615, w środę po
Mszy św. szkolnej, a w pozostałe dni o godz. 1715.
 W środę o godz. 1700 Msza św. szkolna. Po Mszy św. i nabożeństwie
różańcowym spotkanie dla kandydatów do bierzmowania 1. roku
przygotowania.
 W czwartek nie będzie spotkania Kręgu biblijnego.
 W piątek o godz. 1900 spotkanie dla młodzieży.
 W sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo fatimskie
(nie będzie różańca o godz. 1715).
 W przyszłą niedzielę (14.10.) obchodzimy Dzień Papieski. Przed kościołem
zbiórka na Fundację Nowego Tysiąclecia wspierającą naukę dzieci
i młodzieży z ubogich rodzin.
 Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego
i instytucji diecezjalnych, a w przyszłą niedzielę na potrzeby parafialne. Za
złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!
 W tym tygodniu kancelaria czynna będzie tylko we wtorek i w czwartek.
 Zachęcamy do zakupu nowego numeru „Gościa Niedzielnego”, do którego
załączono film na DVD zatytułowany Sprawa Chrystusa – Najważniejsze
śledztwo dziennikarskie w dziejach.
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu w ramach programu „Czyste powietrze” proponuje bardzo
korzystne formy dofinansowania dla gospodarstw indywidualnych, które
planują modernizację systemu grzewczego, aby zmniejszyć emisję pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Formy wsparcia to dotacje, dofinansowanie bezzwrotne
lub/i pożyczki oraz dofinasowanie zwrotne. Zainteresowanych uzyskaniem
takiego wsparcia zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 13.10.2018
roku o godz. 1800 w Krapkowicki Domu Kultury.

